
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 
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ὈἰοἰΖεα Ὀγ (ποοσίς 



ὈἰοἰΖϑα Ὀγ (ποοσίς 



ΤῊΝ ΤΟῈΒ ΟΙΑΒΒΙΟΑΙ, ΤΠΙΒΒΑΒῪΥ 
ΕἘΡΙΤΕ ΒΥ 

Τ. ΚΕ ΡΑΘΙ Μ.Α. ΑΝΏῸ ΥΥ. Ἡ. ἢ. ΒΟΌΞΕ, [μετὸ.Ὁ. ᾧ 84, Κ. Κὶ Τ᾿ 
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ὈἰοἰΖϑα Ὀγ (ποοσίς 



Τζ5..3. Ξε 
μα οὰπς. 5 ἃ τὸς ἀὔεη δὶς 
- Υ͂ ἘΠ ΤΌΟΙΑ͂ 

ΙΤΗ ΑΝ ΕἘΝΟΙΙΒῊ ΤΕΑΝΒΗΙΑΤΊΟΝ ΒΥ 

Α. ΜΙ ΗΙΑΝΜΟΝ 
ΟΕ! ΡΒΙΝΟΈΤΟΝ ὈΝΙΝΕΒΒΙΤΥ 

ΙΝ ΕἸΘΟΗΤ ΨΟΓΠΜΕῈΝ 

Ϊ 

ΓΟΝΏΌΟΝ : ΨΙΠΜΠΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΝ 

ΝΕῪΝ ΥΟΒΚ : ΤῊΗΕ ΜΑΟΜΠΙΑΝ Ο(Ο. 
ΜΟΜΧΠΙ 





ὍΣ Ὁ, 

ΟΟΝΤΈΝΤΘ 

ΡΗΑΛΠΆΑΒΙΒΊΙ. 

Ἐ 1720 ὁ οὰ, ὡς πὸ τ ὁ ον ἀρ: ἃ 

ΗΙΡΡΙΑΒ, ΟΚἙ' ΤΉΕ ΒΑΤΗ (ΗΑ ρρῖαδ). .. 

ὈΙΟΝΎΥ͂5υΒ (δασεΐλι8).. .. 

ἨΒΈΑΟΙΕΒ (εγοιι68) ᾿ καὶ 

ΑΜΒΕΒ, ΟΚ' ΤΗΕ ϑΑΝΒ (126 οἰδοίγο). .. 

ΤῊΗΒ ΕΠῪ (πιδοαο ἰακιααξὶο) 

ΝΙΘΒΙΝΌΒ.. . . . τὸν νρνν νον νν. Ὁ 

ΘΕΜΌΟΝΑΧ. δῷ “πεν 

ΤΗΒΕ ἨΑῚῚ1,͵ (26 αοηιο)... 

ΜΥ ΝΑΤΙΨΕ ΤΑΝῸ (αΐγιαε ἰανααξὶο) 

ΟΟΤΟΘΕΝΑΒΙΑΝΒ (ἰοπσαευϊ) 

Α ΤΈΌΕ 5ΤΟΕΥ (Κεγας Ηξἰδίογαθ} 1 

393 33 33 3393 ει τ “ ἜΠ ἢ» 

ΒΙΑΝΌΕΕΚ (Οαζιηιηΐας ποτ ἐθηιογε ογεαοηαηηι). 

ΤΗΕ ΟΟΝΒΘΟΝΑΝΥΒ ΑἹ ΤΑΝ (Πιατοίμηι υοσαζεμηι). 

ΤῊΣ ΟΑΒΟῦΒΑΙ,, ΟΚ ΤῊΒ ΓΙΑΡΙΤΗΒ (Οοηυϊυϊιηι) 

14] 

17 

247 

908 

359 

396 

411 



ὈἰοἰΖϑα Ὀγ (τοοσίς 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΘΊΤΙΟΝ 

[ὕσιαν νγἃ8 θοση δὖ ϑαμπηχοβαῖα ἰῃ Οοχητηᾶρθηθ δηα 

641}15 Πίτηβο] ἃ ϑγγίδηῃ ; ἢδ6 ΤὩΔΥῪ ΟΥ̓ Τ]ΔΥ ποῖ ἢᾶνε 

θδθη οὗ ϑειηῖῖς εἴοοςκ. Τὴ ἜὌχδοῖ ἀυγαϊοη οὗ ἢί5 

᾿ξ 15 ἀπκηοόνη, Ραΐ 1ὖ 15 ρΙΌΡΑ 016 ὑπαῦ 6 νγὰβ ὈΌστὶ 

ποῦ Ἰοπρ' Ὀδοΐογα 125 α.Ὁ. 8πα ἀϊδα ποῖ Ἰοπρ' αἴτεον 180. 

ϑοιοιῃίηρ οὗ ἢϊ5 11ξ6- ΠΙβύουυ 15 ρίνθῃ ὺ5 ἰῃ Πὶβ ονῃ 

νυ πη ρ5, ΠΟΙΔΙΥ ἴῃ ἴῃ6 γοαηι, με Τ)ομδίῳψ Πηπαϊοίοά, 

ἴΠ6 δδλοσ, δῃᾷ ὑπ6 Αροίοσψ. 1 νῃαὺῦ ἢς [6115 υ ἴῃ 

Ὁπ6 γεαηι 18 ἴο 06 ἴδκθὴ βϑυϊουβὶυ (Δπα [Ὁ 15. ἀϑυ 8 }}Υ 

80 ἴκ6η), μ6 θαρδῃ ἢἰβ σδΥΘΟΥ ἃ5 δρργδϑηϊίος ἴο ἰδ 

ὍΠΟ]6, ἃ βου]ρίον, θαῦ βοὸπ Ὀδεδιηθ ἀἰβριβῖθα ψ] ΠΕ 

Ὠΐβ ῥγοβρθοῖβ ἱἰπ ὑμαὺ οδ]]ηρ δπμα σὰνῈ ἰδ ὉΡ ἴῸΓ 

ΒΠεῖοτγϊς, [6 Ὀγποῦ οὗ {με ΠΟ ΑΓῪ ρῥγοξαββίοι ὑΠ δῖ 

τηοϑῦ ἴῃ ἔδνουσῦ. ΤἈθογεῦοα!ν ἴῃ6 νοσδϊίοῃ οὗ ἃ 

τ δἰου εἴδη νγὰ5 ἴο ρ᾽6Δα ἰπ οουτχῦ, ἴο σοιηροβα ρ]6ᾶ8 

ἔοῦ οἴμεὺβ ἀμπα ἴο ἴδ {με τὺ οὗ ρ]εδάϊηρ ; Ὀαΐ ἴῃ 

Ρτγδοίίος ἢἷβ νοοδιίίοη νγὰβ ἔα 1655 ᾿τηρογίδηῦ ἴῃ ἢΐ5 

ΟΨ ἢ ΘΥ̓65 δηά ἴποβα οὗ {με ρυ}]}1ς ἴδῃ ἢΐ8 ἀνοοδίϊοῃ, 

νν Ὠοἢ οομδίβιθα ἴῃ ρσοίπρ δρουΐ ἔγοτη ρ]δος ἴο ρ]δεβ 

ΨῚ] 



ἹΝΤΚΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

8Δηα οἴδθῃ ἔγοιη σουηΐγυ ἴο σουμίτυ αἰβρ᾽αγίηρ ἢ15 

ΔΌΠΙΥ ἃ5 ἃ βρϑᾶκεῦ Ὀεέογε ἴῃς εἀυοαϊθᾶ οἷδθβθβ. [ἢ 

818 ψὰν [οίδῃ ἔσαν] ]εα {πγουρῊ Ιοηΐδ δηαᾶ ὅτεθος, 

ἴο [ἴὰ]Υ ἃπᾶ ὄἜνεη ἴο δι], δῃα ψοὴ το ἢ θα] ἢ ἀπά 

ἔδτηβ. ὅϑ8:}0165 οὗ ἢ]5 τερευζογυ ἅτε 50}}} εχίδῃϊ! διηοηρ 

Ηϊβ ψουκβ---ἀθοϊδπγαϊίοηβ 1Κὸ ἴῃς λαίαγιδ, εβϑᾶγβ Οἢ 

αρϑίγαοῦ ὑπθμθα κα ϑίωπάθν, ἀββοσριϊομβ, ἀρργθοία- 

(1005, Δηα ἀδργεοϊαιοη8. Βυῦ ΔΙ ὑΠουρἢ ἃ Β6]α Π1κὸ 15 

δἰογα εα ἀηρ0]6 5.006 ἔογ {πε ογαϊπανυ τῃεϊουϊοίδη, ἰὃ 

Ἑςου]α ποῖ αν ὑῃ6 [Ὁ}] ἰφ] πὶ οὗ 8 [λιοίαῃ. Ηἱβ 

Ὀεπηὺ ον βαῦγθ, ψγ ἢ ]1ςο ἢ} οτορ5 ουὖῦ ἄνθη ἴῃ ἢϊ5 ψ  ηρ5 

οὗ 115 ρεγίοα, δα ἴο πα ἜἼχργαββίοῃ, δῃηᾶ υ] Ὁ] πηαϑ]ν 

ἔουπα ἰἰ ἴῃ {86 βαῦσις αἰδίοριθ. [ἴῃ ἃ 56η86, ὑμθη, 

ννηδὺ Πα 58γ5 ἰ5 ̓ ἵΐτῃβ, ὑπαὶ ῃ6 δραπάοπεα Βμεζοτίο : 

μυῦ ΟἿΪΥ ἰπ ἃ ΨΕΙῪ [᾿ἰπηϊθα βθῆβθ6. ἴῃ γὑϑα] τυ δε 

σμδηροα ΟὨΪΥ 5 γτϑροσΐουυ, ποῦ 15 ῥγοΐξδβββίοῃ, ῸΓ 

ἢϊ5. ρῥγοάδυοίϊοηβ οοπὐϊηπθα ἴο ΡῈ ργεβθηϊεα ἴῃ [ἢς6 

ΒΆΤΩ6 ΠΊΔΠΠΘΙ ΔΠ4 [ῸΣ ἴΠ6 βδᾶτηθ ργσροβα 8ἃ85 οὗ οἹά--- 

ἔτογη ἃ Ἰδεεϊυγε-  ]λέοστα ἴο εηϊογίδίη δὴ διιαϊθηςθ. 

ΒΙρΒΌΥ ἴο υπαογϑίδηα δπα ἀρρτγβοΐαῖα Γλιοΐῖδη, ΟΠ 6 

τηιϑῦ ταοορηΐδα ὑμαῦ Π6 ψὰβ ποὺ ἃ ΡΒ: ΟΘΟΡΠΘΥ ΠΟΥ 

Ἔνθ ἃ τηογὰ] !δὺ, θαὺ 4 τμοιογ οΐαπ, ὑμαὺ ᾿ΐδ τ 55: 0. ἴῃ 

Ἰ1ἔδ ννὰ8 ποὺ ἴο τϑίογμι βοοίθῦν ΠΟΙ ἴο οἢαβίΐβα ἰδ, θυϊ 

Β'ΧΡΙΥ ἴο δχυβε 0. Ηδ Πἰπηβ6] δατηϊΐβ Οἢ Ἐν ΘΙῪ 

ρᾶρβ ὑμαῖ 6 18 βθυϊοιβ ΟὨΪῪ ἴῃ ΗΒ ἀδϑίγα ἴο ρ] 6886, 

δα ἢ6 ψου]ᾶ δῆβνοῦ 411 ἐμάαῦραβ αὶ ὑῃμδὺ οὗἉ 4}] 685 

νἹ ἱ 



ΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΜΠ Δ οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ Ψυᾶάρεα ἔγομη ἢ18 

ον δἰδηα-ροίηϊ, ἢς 15 βισ 6550]; ποῦ ΟὨΪΥ ἰπ [γ15 

οστῃ ἰΐπη658 Ραΐ ἱπ 411 {μ8 δπβυΐηρ ἀρεβ Ηἷβ ψ ιν, νγ6}]- 

ΡὨγαβεα σοτησηθηΐβ οη ᾿1ἴ6, τροσα δκίη ἴο οοτηθαν [ηδῃ 

ἴο ἔτι βαῦγτα, βάν Ὀτουρῃῦ Ὠίμη ὑΠ6 ἀρρίδιβε {παῖ 

ἢδ ογανεα, 

Αροηρ {πΠῸ6 εἰρσηύγ-ῦννο ρίεσεβ ὑπαὺ ἢᾶνε σΟΠῚ6 

ἄονπ ἴο 5 ὕὑη66 Γ᾽ ὑπ6 πάις οὗ [μιοΐαη, [Πδ6τα ἀγα ἠοΐ 

ἃ εν οὗ νῃῖοῇ ἰδ δυϊῃουβη!ρ Π85 θδδθὴ αἰϊβραΐαδα. 

(εν δὶ] ϑρυτγίουβ ἃτὲὰ ΜΠαίοψοη, Νέεγο, Ῥλιίοραίτ!, 

Δη6 Αδίγοίοσυ ; δὰ ἴο ἴπεβε, 1Ὁ βθεῖὴβ ἴο πηθ, ὑῃ6 

Οοποοπαπί αὐ 7 ,αὐν Βῃου]α Ὀ6 δααἀθά. ΕἸ Πουτηοσα, 

])ενιοείμεπεε, Ολῤαγιάσνιδ, Ογηῖο, [ουθ, Οοἰοροπαγίαηδ, 

Ηφρίαβ, ὕηρταπιπιαϊοαί Μαπ, δϑηνοοί, δὰ ἴπῈ 

ΘΡΊζΥδη)8 ἃγ6 ΚΘ ΠΕΓΑΙ]Υ σΟΠΒΙ ἀἜΓΘα βρυγίουβ, πα ΠΕ ΓῈ 

ΔΙῈ 566 781] οἴμειβ (ιδουυπθά δὰ Μῳ (οιιρίγῳ ἴῃ 

Ραγίίου δῦ) ψ ἢ, ἴο βαὺ ὑπε Ἰθαβὶ, ἀγα οὗ ἀου θυ} 

δαϊμοηΐοῖγ. 

Βεβίαβ βαϊ τὶς ἰδ κύξο, ἡ ψ ΠΟ ἢ ἔοστα ἴπ6 Ὀ01Κ οὗ 

ἢ18 ψοΥΚ, ἀπά δαῦ]ν τῃοθϊογί 8] νυ ρα, να πᾶνε ἔγΌΤΩ 

ἴΠ6 ρΡεὴ οὗ 1μιοΐδῃ ἔννο τοχηδηςθβ, 4 7γμ6 δίοτῃ δῃὰ 

Τμιοῖμδ, ΟΥ ἐλ6 425 (1 Ἰπάδεα [πε Ἰαεζου 15 1.18), βουὴ 6 

ἰηϊγοἀποίίοηβ ἴο τοδαϊηρβ πα ἃ πυροῦ οὗ ̓ χηΐδ- 

σα] ]Δηθοῦβ ὑγθαϊϊδβεβ. ΨΕΙΎ ἔενν οὗ ἢἰβ συ ηρ8 οδῃ 

ὍΘ ἀαϊορα νι δὴν δοουγζαου. Απ εῇδοτνι ἴο στοὺρ 

Π6 ΟἹ ἃ ΘὨΓΟΠΟ]ορίολ] Ὀαβὶθ ἢα5 θδδη τηδάθ ὈῪ 

ΙΧ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Μ. Οτοϊβεῦ, μυΐ ᾿ἴ φαπποῦ θὲ ς8]1εα ἐπ γον βυσοαββἕα!. 

Τῆς οὐον πὶ νος ἢ ὑΠΕ6Ὺ ἅγὲ ἴο ΡῈ ργδϑεηϊθα ἴῃ {ἢϊ5 

εαϊτίομ ἰ8 τῃαὺ ἔΟ]]ονγεα ἱπ τῃ6 Ὀεβδὺ τηδηυβογὶρῦβ, 

ψν ΠΙ ἢ, ἐπγουρἢ 108 δΔαορίοη ἰῃ Πδθε᾽ 5 δα οη οὗ {ΠῸ 

Βοῃο α ἴο [μιοίδη ἀπ ἴῃ Νη ἐπ’ 5 δἀϊτίοι οὗ ἐῃμ6 ἰοχῦ, 

145 ἔδὶν ἴο θεοοιμθ βίδπααδγα. 

ΤΒετα ἀεὶ ἃ δυπαγεα δηᾶ ΗΠ τηδηυβοτὶρὶ οὗ 

Τλιοίδῃ, τλοῦῈ ΟΥ 1658, ΨΏΪΟΙ σίνα ἃ8 ἃ ἰγδαϊ του ὑμαῦ 

5. ΕΑΙΤΥ υπἰΐξογα θαῦ ποῆα ἴοο ρσοοά. Τῆσγεα 18. ὯῸ 

58 {15Δοΐογυ οὐ [164] εαϊτίοη οὗ Γαςίδη ἀχοθρὶ ΝΙἸέπ᾽ 8, 

ὙΠ] Οἢ 5 ΠΟῪ ἴῃ ῬΙΌΡΤΕ58. Ηἰ5 ταχὺ ψ1}} θ6 ὉΠ ον οα 

ἴῃ {Πὶς5 δα! το ΘΓ ἰὖ 15 ἀνϑῖ]40]6 ; εἰβανῇογο, ὑΠδὲ 

οὗ ὕδ8εοονὴῖΖ (1851). Τα οτἰδῖο8] ποῖθβ ψ1}] γθοοσαὰ 

ποὺ ΟἿΪΥ ἀεραγίαγεβ ἔτοηῃ ΝΙ]έη οὐ «600 2, 85 

1Π6 οα86 τηδυ Ὀ6, Ρυΐ 4180 ὑπϑὶν οῃϊοῦ ἀϊνουροηοαβ 

ἴγοαη ὑῃ6 τηδηυβογρίθ. ἷῃ οὐάδυ τμαῖ ἰοχὶ δηάᾶ 

ὌΓΔΗΒΙ Δ ΟΠ ἸΩΔΥ 8ἃ5 ΔΓ 88 ῬΟβϑῖ0]6 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΩ, οοη- 

δοἴυγες ἢᾶνα Ῥδθὴ ϑδαιηϊϊίθεα νὴ σοπβίἜΥ Ὁ ]6 

ἔγβαάοιῃ : ἴογ ὑῃεῈ ἔδοϊ ὑπᾶαῦ ἃ ροοα τωϑὴγ οὔ ἵδπδῖη 

Ὀθὰγ με ἰπιυ415 οὗ ἴῃ6 ὑγαηβίαῖοῦ ἢθῈ πεεα ποῖ 

ΔΡοΟΪορίζε 1 ΤΠῸΥ δῖα ροοᾶ; 1 ποὺ ἃΐαὲ ποῦ ΠῸ 

ἈΡΟΪΟΡΎ Ψ91}}} ἀνα] ἢ. Ης ἰ8 ἀθορὶν ἱπαερίβα ἴο 

Ῥγοΐεϑβοῦ Εἰ ναγα ΟΔΡΡ5 ἔον γεν αν τηρ Πἷ5 ὑγϑηβ8] αἰ οη 

ἴῃ πε ργοοῦ. 



ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΥ. 

ΟὨϊοΥ τηδηυ βου οίβ :- 

Μαύίοδπιϑ 90 (Γ)). 
Ἡδυ]οΐδηιβ δὅ6θά (Ε). 
Τδυγοηθίδπιβ Ο. 5. 77 (Φ). 
Μαγοίδπιυβ 484 (Ω). 
Ψιμαοθοηθηβὶβ 128 (Β). 
Μυϊὶπθηβὶ5 198 (δ). 
Μαυοδηυβ 1824 (1). 
Τλυγοη ίδημβ 57, 51 (1). 

Ῥυϊῃοραὶ ϑα  ὑἱοἢ8 :--- 

ΕἸογοηύϊπο, οὗ 1496, [Π6 γϑῦ οαϊοῃ. 
Ἡδηλβίύογυνβ- οὶύζ, Ατηβίογάδιη 1748, οοπίδιπΐηρ ἃ 

1αὐϊη ὑγδηβιαύϊοη ὈΥ (ὕὑθβῃθν, οὐ 0108] ποῦθβθ, νυ πὴ 
ΘΟ ΘηὗΔΣΥ 8Πα ἃ νογα-παοχ ((. Ο. οὶ, 1746). 

Τ Ὠδηη, ΘΙ Ρρχρς 1822--188], ἃ οοηνθηϊθηῦ νΔΡΪΟΓΌΤΩ 
οαϊυίοη  οἢ οοηὐδῖηΒ ΟΘϑη ΓΒ ὑγδηβίαύϊοα Ὀαὺ 180 ΚΒ 
ΒοἰὑΖΒ ἱπᾶθχ. 

Τῳδοοριῖζ, 1μοἰρχὶς 1836-184], υσῖῦῃ οΥΙ 0108] ούθβ, ἃ 
Β Ὀ]Θοὐ-πᾶθχ δηα ἃ σψογα-πᾶρχ ; ᾿ῦ οοηΐδὶηβ [116 ΒοΠ] 18. 

. Φ8Δοο ὴῦΖζ, Τμοϊρχὶς 1851, ἰὰ πο ΤΘΌΌΠΟΥΙ βϑυΐὶθβ οὗ 
914885168] ὑοχίβ. 

ΒΕΚΚκον, Τμοϊρσχὶς 1858. 
Ὀιηαονῖ, [μοἰρχὶς 1858, ἴῃ ὍΠ6 Ἰδοῦ βου ῖθ8. 
Ἐτιύζβομο, Βοβίοοϊς 1860-1882, δὴ ἱποοιηρίοῦα ϑαϊτΐοι 

σοηὐδιηϊηρ, ΟὨΪΥ ὑΒΙΓΟΥ ΡΐΘΟο68; δχοϑ]]θηῦ οὐἹῦϊ]681 ποῦθϑ 
8.6 Ῥγο]θροπηθῃϑ. 

Βοιμιηου γοαύ, ΒΟΥ] 1886--1899, 4180 Ἰποοπιρίοῦο, Ὀαὺ 
Ἰδοϊκίηρ ΟΠῚΥ δέύθθῃ ρίθοθβ ; νυ τὺ οὐἹ 0108] ΔΡοπά 668. 

ΝΙ]όῃ, τα παν κονωα , ὕπε πον ΤΘιΠΟΣ ἰοχύ, ψ]Ἱ ἢ 
ΨΘΕΥ {0]] οὐἰυ]οδὶ πούθβ ; 1Ὁ ἰβ ὕο δρρϑδγ ἰπ οἱρῃῦ ρδγίβ, οὗ 
ΒΟ} ὑδ6 ἢτϑῦ 18 ουὖῦ δηα ὕῃΠ8 Βθοοπα ἴῃ ὈΓΘΒ8. 

ΧΙ 



ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ͂ 

Νοίθνογίμν Κρ 8} ΤὙΘΔὨΒΙΔΌΙΟΙΒ :-- 

ΕὙΔΏΉΘΚΙη, οπάοῃη 1780. 
Τοοῖκο, οπάοη 1820. 
Εον]ον (Η. ΚΡ.) δηὰ Εον]ον (Εἰ. 6α.), Οχίογα 1905. 

ϑόθο]1ἃ : οαϊθα Ὀν ΒδΌ06, 1μοϊ πὶ 1906. 

Οτοϊβού, 2, 8ϑαἱ δι" ἴα γὴο εἰ 68 αὐ ευνοα αὅ6 Ζλιοΐαγι, Ῥαγὶβ 1882. 

Ἐοθυβῦοσ, Ζλισίαπ πὶ αον' οπαΐϑϑαησο, ΚῚ16] 1886. 

Ηδ]πὶ, Ζοίαπ πὰ Μοηπῖρ», 1μεἱρσὶρς 1906. 

ΤΏΘΓΘ ΔΓΘ 8180 ΨΘΓΥ ΠΟΙΠΊΘΥΟΙΒ ΘΠ] 0η8 δα ὑΥΠΒ] ἢ οὗ 
ΒΟ] ούϊουΒ ἔγοπι [πο οΐδηι, οὗ ΣΟ, ΠΟ τη θη ο ἢ85 Ὀ6θη τη8ᾶ6, 
Ὀοβίάεβ ἀἰββογύδιυϊοηβ ἀμ δββᾶυβ. Α βύγνου οὗ ὑπ [λιοΐδῃ 
ἸΙογαΐυσο ἴοῦ ὕθῃ Ὑϑῶῦβ δος ἸΏΔῪ ὃθ ἔουπα ἴπ δδιδια1)8 
7αλγεβδεγίεἶε 1290 (1906), Ρρ. 237-202, δῃὰ 149 (1910), 
ῬΡ. 44-9ὅ. 

ΧΙ 



Φ 

᾿ΤῊΕ ΜΟΒΚΘ ΟΕ ΤΌΟΘΟΙΑΝ 

ΡΗΑΙΔΑΒΕΙΒ 

ΤῊΪΒ ρίθοθ δηᾶ 105 ἔθ ονν βῃου]ά ποὺ Ὀ6 ἰδίκθῃ ἃ8 ἃ βϑυϊοιι8 
αὐϊοηιρῦ ἴο ψῃϊθνναθῃ ΡΠ 418 γ]8 δηᾶ ἤο θχοῦβ Ποὶρῃϊ ἴου 
δοοθρύϊηρ ἃ ἰδιηὐθα ροἱδῦ. ΤΠῸΥ ἅτ ροοα Βρθοϊπηθηβ οὗ Ὅῃ8 
βύοοϊκ οὗ ἃ τῃοίου οΐδη, δπα βοιηθῦ!ηρ πιοσθ. 70Ὸ ρυῦ γουγβοὶξ 
ἴῃ δηούῃου τη 8 Β[068 δηα βὰν ννῆδῦ 6 νου]Ἱα ἤδνα βαϊα ννἃ8 
ἃ ΤΟρΌΪΔΙ ΘΧΘΓΟΪΒ6 οὗ ὕΠ6 ΒοΏΟΟΪΒ, Ὀὰὺ ἴο Ἰδτ ἢ ἴῃ γοῦν ΒΙθονθ 
88 γοιι 8814 1Ὁ ννᾶβ ποῦ ὕμθ 8 οὗ [Π6 ΟΥ̓ ΠΑΓῪ τηϑίογ ἴδῃ. 

νΟΙΪ, 1. 8 



ΛΥΚΙΑΝΟΥ͂ 

.ΦΑΛΑΡΙΣ 

Α 

Ἔπεμψεν ἡμᾶς, ὧ Δελφοί, ὁ ἡμέτερος, δυνάσ- 1 
τῆς Φάλαρις ἄξοντας τῷ θεῷ τὸν Ταῦρον τοῦτον καὶ 
ὑμῖν διαλεξομένους τὰ εἰκότα ὑπέρ τε αὐτοῦ ἐκείνου 
καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀναθήματος. ὧν μὲν οὖν ἕνεκα 
ἥκομεν, ταῦτά ἐστιν: ἃ δέ γε πρὸς ὑμᾶς ἐπέ- 
στεῖίλεν τάδε" 

Ἐγώ, φησίν, ὦ ὦ Δελφοί, καὶ παρὰ πᾶσι “μὲν τοῖς 
Ἕλλησι τοιοῦτος ὑπολαμβάνεσθαι ὁποῖός εἶμι, 
ἀλλὰ μὴ ὁποῖον ἡ παρὰ τῶν μισούντων καὶ φθο- 
νούντων φήμη ταῖς τῶν ἀγνοούντων ἀ ἀκοαῖς παρα- 
δέδωκεν, ἀ ἀντὶ τῶν πάντων ἀλλαξαίμην ἄ ἄν, μάλιστα 
δὲ παρ᾽ ὑμῖν, ὅσῳ ἱεροί. τέ ἐστε καὶ πάρεδροι τοῦ 
Πυθίου καὶ μόνον οὐ σύνοικοι καὶ ὁμωρόφιοι τοῦ 
θεοῦ. ἡγοῦμαι γάρ, εἰ ὑμῖν ἀπολογησαίμην καὶ 
πείσαιμι μάτην ὠμὸς ὑπειλῆφθαι, καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἅπασι δι᾽ ὑμῶν ἀπολελογημένος ἔσεσθαι. καλῶ 
δὲ ὧν ἐρῶ τὸν θεὸν αὐτὸν “μάρτυρα, ὃν οὐκ ἔνι 
ὃ που παραλογίσασθαι καὶ ψευδεῖ λόγῳ παρα- 

1 χάδε Ἡογνογάθη : ποὺ ἢ Μ5δ. [1,μοὰὴδ ποίθα ὈΥ 
Ε. ΝΟδ νον, ΝΙ]όη. ὁ 
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ΤῊΗΕ ΨΜΌΟΒΚΒ ΟΕ ΤΌΌΟΙΑΝ 

ΡΗΑΙΑΕΙΘ 

Ι 

Μεν οὗ )ε]ρῃϊ, γα αν θθθὴ βεηῦ ΟΥ̓ ΟἿΓἿ ΤΌΪΘΥ 
ΡΠ Δ]ΑΥ5 ἴο Ὀγΐπρ γοὺν ροα {18 Ρ]], ἀπ ἴο βᾶὺ ἴο 
γου ψνηδὺ 5Βῃου]α θὲ βαία δρουῦ Ῥἢδ]δυῖβ ἢἰτηβ6] ἢ δπὰ 
δρουΐ ἷ5 ἢ. ΤΠηαΐ 15 ΨὮΥ γγα ἅΓ6 ἤθγε, {Π 6 ; δπα 
χυδῦ 6 1το]α τ15 ἴο [61] γοιι 15 {}|15 : 

“ἘῸΡ ΤΥ ρμαᾶτῖ, τηθη οὗ 1)ε]ρηϊ, ἴο ᾿ᾶνὲ 411} {1} 6 
Οτθοῖκο ὑΠῚηΚ τὴς {Π6 βοτί οὗ τδῃ [ δῖ, δηά ποῖ {ῃε᾿ 
βου ὑπμαῦ τσ ΟΟ, σΟμλΐησ ἴσο ὑῃοβα ψ]ὶο μαῖα δηα 
ΘΩΥΥ ΠΊ6, Π85 Τη8646 της ουὖῦ ἴο ἴπΠ6 6878 οὗ βΒγδηρ 8, 
νοῦ] ρ]εαβα τὴς θεία ὕμπδπῃ δηγυμϊηρ 6156 ἴῃ {Π6 
γον] : ἀρονα ]1, ἴο ἢν ψοῖὶ ὑΙηΚ τὴθ ψ δῦ 1 ἅπὶ, 
85 γὸοῖ 86 ρῥγίεϑδίβ δηα δβϑβοοίδίεβ. οἵ Αρο]]ο, δπὰ 
(ομα πιὶρ]ῦ αἰπηοϑὺ 880) ᾿νε ἴῃ ἢϊ5 ἤοιβ8 8Πα ὉΠΑΘΥ 
.18 τοοΐ-ἴγεα. [δε] ὑπαῦ 1 1 οἰ δᾶν ταγβ6}1} μεΐοσε γοὰ 
Δα οσοηνίποα γοι [ἢ ὑΠ6ΥῈ γὰ8. ΠΟ γαᾶβοη ἴὸ ὑπ κ 
6 ΟΥΕ6], 1 5411] ἢᾶνα οἰθαγεα τηγβ6 1} ὑῃτουρἢ γοὺ 
μεΐογε ἴῃς τγεϑὺ οὗ ἴῃς αὕὐβεῖζβ. Αμπα 1 .4]1] γον ροα 
Ὠΐβ6 1 ἴο νιΐζηεθβ ψηδὺ 1 δὰ δρουΐ ἴο ϑᾶ8ὺ. Οὗ 



ΤῊΝ ΜΟΒΚΒΘ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

γαγεῖν: ἀνθρώπους μὲν γὰρ ἴσως ἐξαπατῆσαι 
ῥάδιον, θεὸν δέ, καὶ μάλιστα τοῦτον, διαλαθεῖν 

ἀδύνατον. 
᾿Εγὼ γὰρ οὐ τῶν ἀφανῶν ἐν ᾿Ακράγαντι ὦν, 

ἀλλ᾽ εἰ καί τις ἄλλος εὖ γεγονὼς καὶ τραφεὶς 
ἐλευθερίως καὶ παιδείᾳ προσεσχηκώς, ἀεὶ διετέλουν 
τῇ μὲν πόλει δημοτικὸν ἐμαυτὸν παρέχων, τοῖς δὲ 
συμπολιτευομένοις ἐπιεικῆ καὶ μέτριον, βίαιον δὲ 
ἢ σκαιὸν ἢ ὑβριστικὸν ἢ αὐθέκαστον οὐδεὶς οὐδὲν 
ἐπεκάλει μον τῷ προτέρῳ ἐκείνῳ βίῳ. ἐπειδὴ δὲ 
ἑώρων τοὺς τἀναντία μοι πολιτευομένους ἐπιβου- 
λεύοντας καὶ ἐξ ἅπαντος τρόπου ἀνελεῖν με 
ζητοῦντας---διήρητο δὲ ἡμῶν τότε ἡ πόλις---μίαν 
ταύτην ἀποφυγὴν καὶ ἀσφάλειαν εὕρισκον, τὴν 
αὐτὴν ἅμα καὶ τῇ πόλει σωτηρίαν, εἰ ἐπιθέμενος 
τῇ ἀρχῇ ἐκείνους μὲν ἀναστείλαιμι καὶ παύσαιμι 
ἐπιβουλεύοντας, τὴν πόλιν δὲ σωφρονεῖν καταναγ- 

κάσαιμι' καὶ ἦσαν γὰρ οὐκ ὀλίγοι ταῦτα ἐπαι- 
νοῦντες, ἄνδρες μέτριοι καὶ φιλοπόλιδες, οἱ καὶ 
τὴν γνώμην ἤδεσων τὴν ἐμὴν καὶ τῆς ἐπιχειρήσεως 
τὴν ἀνάγκην" τούτοις οὖν! συναγωνισταῖς χρη- 
σάμενος ῥᾳδίως ἐκράτησα." 

Τοὐντεῦθεν οἱ μὲν οὐκέτι ἐτάραττον, ἀλλ᾽ 
ὑπήκουον, ἐγὼ δὲ ἦρχον, ἡ ἢἧ πόλιες δὲ ἀστασίαστος 
ἦν. σφαγὰς δὲ ἢ ἐλάσεις ἢ δημεύσεις οὐδὲ κατὰ τῶν 
ἐπιβεβουλευκότων εἰργαξόμην, καίτοι ἀναγκαῖον 
ὃν τὰ τοιαῦτα τολμᾶν ἐν ἀρχῇ τῆς δυναστείας 

1 οὖν ΝΙόπ : ποῦ ῃ Μ5Ν. 
3 ἐκράτησα Ἠοτγνοτάθη : ἐκράτησα τῆς ἐπιχειρήσεως ΜΆ Ν. 
8 ὃν ΝΙ]όη : ποῦ ἰῃ ΜΒ5. 
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ΡΗΑΙΑΆΈΙΒΊΙ 

σου γ86 ἢ6 σαπηοῦ ΡῈ ὑρρεα ᾿γ ἴδ] δοῖεβ δα τη δ] α 
Ὀγ [Α]56 })οοάϑβ : ἴον. δἰ ̓ πουρἢ τλθ γα τ ῃ ἃγ6 πὸ ἀουδὶ 
ΘΑΞΥ ἴο οἢεαδῦ, ἃ γοά (4πα ἀρονβε 4}} {}π|8 ροα) οαπηοῖ 
Ὀ6 μοοἀν!ηκαα. 

“] νἂβ ποὺ οπὲα οὗ {ΠπῸ σοῃητηοη ΡΘΟρΡΪῈ ἰπ Αογαρδβ, 
θυΐὺ νγᾶβ ἃ5 γν δ] ! Ῥοση,, ἃ5 ἀ6]]1οαἴε]ν Ὀγουρῦ ἊΡ δπα 88 
ποτοῦ ν εἀποαῦεα 85 ἄηγοπα. Νανοῦ δὖ Δ᾿Υ {Ππὴ6 
ἀ14 1 ἴΑ1] ἴο αἰβρίαυ ρυ}}1ς βρίγιῦ ὑονναγα {Ππ6 οἰΐγ, πα 
ἀϊβογειίοη δηα τηοάἀδθγαϊίοη ἱονναγα τὴν ἔθ] ]ονν - οἰ ΠΙ ΖΘ ; 
Δα ΠΟ ΟΠ6 ΘΥνΟΥ Οἤδιρεα τὴ νὴ ἃ 5] 016 ν]ἱο]εηῦ, 
γτυᾶδ, ἰπβοϊθηῦ, ΟΥὁἨ ονευδασίηρ δοίΐοῃ ἀυτίηρ {Π|40 
Ρετοα οὗ τγ 1ὰ. Βιυῦ ψ ῃεη ἴ ἂν [ῃαὺ [ἢ6 τηδη οὗ 
Πε ορροϑβῖϊε ρασῦυ ψεῦα ρου προ ἀραϊηϑῦ τὴς δπα ἰγγ- 
ἴπρ ἰπ ἜΥΕΙῪ ΨΑΥ ἴο ρεὺ τὶ οὗ τηε---οὐῦ ΟὟ νᾶθ᾽ 
5010 ἰηἴο δοίη δ {Π͵π ὑἱπ16----ἰ [ΟΠ ΟὨΪΥ ΟἿ τηθδῃ5 
οὗ εβοᾶρε δῃπα ϑαΐεϊυ, ἴῃ Ὑν Ὠοἢ ΔῪ 4150 ἴῃς ϑαϊναίοη 
οὗ ἴΠε οἷΐγ: [Ὁ νγὰβ ἴο ραυῦ τηγ5861 αὖ ὑπ μεδὰ οὗ {πε 
βἴδϊθ, ουὐγ ὑμόοβα τθη 8η6 οἤδοῖκ {πεῖν ρῥ]ου πρ, ἀπα 
ἴογος [Π6 οἰζγ ἴο θὲ γεάβοῃδῦ]θ. Α8 ὑμεῦα ψεγὲ ποῦ 
ἃ ἔενν ψγῇο οοτωσγθπαδα {Π|15 ρ]δη, τηθη οὗ βεῆβ8ε δῃᾶ 
ΡαϊγοιΐββιηωΩ Ψῆο υὑπαρδιβίοοα ΤῊ ρυροθα πα {πε 
ΠΟΟΘβδιῦυ οἵ {Π6 οουρ, 1 τηδ46 υ8ὲ οὗ ὑπΠΕὶν δϑϑιβϑίδποθ 
δα ΘΑβ]γ βυςσοθδαςα. 
“το {πμαῦ ἀτηθ οα Π6 οὔ ΒΒ τη8646 ΠΟ ΤΟΤΕ 

ἰγόοῦθ!]α, θαὺ σάνε οὈεαΐδηςεα ; 1 γυ]εᾶ, ἀπα ὑΠ6 οἰζγ 
νγὰ5 ἔγεα ἔγοση ραυΐυ βία. Ἐχϑουθοηβ, θη ῃτα θη ἴ5 
8Δ.Πηα σομἤβοδυοηβ 1 α1α ποῦ ΘἸΏΡΙΟΥ ὄνεη ἃραϊηϑὺ ὑΠς 
ΟΥΠΟΥ σοηδρίγαΐουβ, ἃ ΠΠου ἢ ἃ τᾶ ηγιβῦ ὈΤΙΠρ' 



ΤΗΕ ΜΨΟΒΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

μάλιστα. φιλανθρωπίᾳ γὰρ καὶ πρᾳότητι καὶ τῷ 
ἡμέρῳ κἀξ ἰσοτιμίας θαυμασίως ἐγὼ ἤλπιξον ἐς 
τὸ πείθεσθαι προσάξεσθαι τούτους. εὐθὺς γοῦν 
τοῖς μὲν ἐχθροῖς ἐσπείσμην καὶ διηλλάγμην, καὶ 
συμβούλοις καὶ συνεστίοις ἐχρώμην τοῖς πλείστοις 
αὐτῶν. τὴν δὲ πόλιν αὐτὴν ὁρῶν ὀλυγωρίᾳ τῶν 
προεστώτων διεφθαρμένην, τῶν πολλῶν κλεπ- 
τόντων, μᾶλλον δὲ ἁρπαζόντων τὰ κοινά, ὑδάτων 
τε ἐπιρροίαις ἀνεκτησάμην καὶ οἰκοδομημάτων 
ἀναστάσεσιν ἐκόσμησα καὶ τειχῶν περιβολῇ 
ἐκράτυνα καὶ τὰς προσόδους, ὅσαι ἦσαν κοιναί, 
τῇ τῶν ἐφεστώτων ἐπιμελείᾳ ῥᾳδίως ἐπηύξησα 
καὶ τῆς νεολαίας ἐπεμελούμην καὶ τῶν γερόντων 
προὐνόουν καὶ τὸν δῆμον ἐν θέαις καὶ διανομαῖς 
καὶ πανηγύρεσι καὶ δημοθοινίαις διῆγον, ὕβρεις 
δὲ παρθένων ἢ ἐφήβων διαφθοραὶ ἢ γυναικῶν 
ἀπαγωγαὶ ἢ δορυφόρων ἐπιπέμψεις ἢ δεσποτική 
τις ἀπειλὴ ἀποτρόπαιά μοι καὶ ἀκοῦσαι ἦν. 
ἤδη δὲ καὶ περὶ τοῦ ἀφεῖναι τὴν ἀρχὴν καὶ 
καταθέσθαι τὴν. δυναστείαν ἐσκοπούμην, ὅπως 
μόνον ἀσφαλῶς παύσαιτο ἄν τις ἐννοῶν, ἐπεὶ τό 
γε ἄρχειν αὐτὸ καὶ πάντα πράττειν ἐπαχθὲς ἤδη 
καὶ σὺν φθόνῳ καματηρὸν ἐδόκει μοι εἶναι" τὸ 
δ᾽ ὅ ὅπως μηκέτι τοιαύτης τινὸς θεραπείας δεήσεται 
ἡ πόλις, τοῦτ᾽ ,ἐξήτουν ἔτι. κἀγὼ μὲν ὁ ἀρχαῖος 
περὶ ταῦτα εἶχον, οἱ δὲ ἤδη τε συνίσταντο ἐπ᾽ 
ἐμὲ καὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐπιβουλῆς καὶ ἀπο- 
στάσεως ἐσκοποῦντο καὶ συνωμοσίας συνεκρότουν 
καὶ ὅπλα ἤθροιξον καὶ χρήματα ἐπορίξοντο καὶ 
τοὺς ἀστυγείτονας ἐπεκαλοῦντο καὶ εἰς τὴν 
6 " 
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Ὠτη561} ἴο ἴδε βοῇ τηδαβυγεβ ἴθ ὑπ6 Ὀερίπηΐϊηρ 
οὗ ἃ τοῖρῃ ποξα ὑμδῃ δὖ δὴν οὔδει ὑΐπηθ. 1 μιᾷ 
ΤΥ 6]]οὰ8Β Ὠορ65 οὗ σούς ὑπδῖὰ ἴο ]Ἰἰδίθη ἴο τὴθ 
ΌὈΥ ΤΥ υχηδηϊζγ, ΗΔ] π685 δια σοοα-παΐαγα, δηά 
ὑΠπγουσῃ 6 ἱπηραγ δ} ν οὗὁἨ τὴν ἔάνουυ. Ἂἀὖ τῃ68 
ουΐβεῦ, Ὁ ἰπβδίδμοθ, 1 οάὴθ ἴο 8η ὑπαουβίδπαϊηρ 
νἱ ἢ ΤΥ ΘΠΘΠλ65 δπα ἰδαϊα αϑίαθ ἢ βου, ἰακίηρ 
τηοβὺ οὗὨἨ ὑπϑῖὴ ἃ5 σουῃβ6]] 0 γ8. δΔηα ἰηὐτηαῖθθ. Α.5 ΤῸΣ 
ἴπεα οεἰΐγ, ρογοοϊνίηρ ὑπᾶῦ 1 δὰ Ὀεδα Ὀγουρηὺ ἴο 
ΥΔΟΚ δῃα γυΐῃ ΠγοῸρΡἢ 6 πορ]εοὺ οὗ ἴῃοβε ἰη οἵῆορ, 
Ὀδοϑαδ6 Ἔν ΥΥΡΟΟΥ ψν85 ΤΟΙ ἢρ᾽ ΟΥ̓ Ταῦ ΘΓ ΟΠ θτηρ 
{π6 βίἰαῖε, 1 τεβίοσεα ἢ ὈγῪ Ὀυπάΐϊηρ δαυεαυοῖδ, 
δΔαοιτιθα ὃ νι} Πα ηρθ ἀπ οἰγεηρίποηεα [ὑ ν ἢ 
γνᾺ }]ς ; ἴῃς τονθησθβ οὗ πε 5ἴαϊθε 1 σεδα]ν ἱπογοαβεα 
ἀγορὰ ὑπὸ ἀΠΠρέποα οὗ τὴν οἰδοία]ς; 1 οαγεα [ῸΓ 
{π6 γουῃρ, ῥγονίαθα ἴον {ΠῸ6᾽ οἱ, δῃα επιοσγίαϊ δά 
186 ρεορὶὲ ψιἢ 5ῆον8, ρΙῆἶδβ, ἔδϑονα]β ἃπα Ὀαπαπείβ. 
Ενθη ἴο ᾿ἤδθὰγ οὗ ρἷγ]β ντοηρεά, Ῥογβ ᾿ἰεὰ αβίγαυ, 
υνῖνε8 οαΥτεα οἱ, συδγαάβηηεη νυν ἢ Ὑγαυτδηΐβ, ΟΥ ΔΗΥ͂ 
ἔοττη οὗ ἀδβροῦϊς [πγϑδῖ τη 6 τὴς ὕπγονν ἊΡ τὰν Πδηα5 
ἴῃ ΠΟΥΟΓ. 1 νγὰβ ἰτεδαν ρ]πηΐηρ ἴο ΓΟΒΙρη ΤῊΥ 
οῆος πὰ ἰᾶὺ ἀόνῃ ΤΩΥ δυϊμοτγίῦγ, ὑπ πκίηρ ΟὨΪῪ ἤν 
ΟΠ6 πιὶρῃῦ δἴορ νι ἢ βαΐεϊυ ; ἔου θεΐπῃρ' βονεῦπουῦ ἀπά 
τη Δ Δ ΟΊ σ᾽ Εν ΕΙῪ ΓΠῖπηρ θα σδη ἴο 5βδοῖῃ ἴο π16 Ὀπρ]εαϑδηΐ 
ἴῃ 0561} Ὧἀπᾶ, ψ ἤθη αὐϊεπαθα Ὀγ 1εδϊοιιϑυ, ἃ θυγάθη 
ἴο [πε ἤσεϑ. [ὃ νγὰβ 5}}}} ββεϊκκίηρ, μοννενου, ἴο Θῆϑυγο 
{παῦὺ {6 οἷ ψου]α ΠΟΘΥΘΥῚ ἃραίῃ βἰδπα ἰῃ πεεα οὗ 
500}} τηϊηἰδυγαϊομ5. Βυῦ ψΏ1]16 1 ἴῃ τὴν δἰμρ] οἰ 
ννὰ5 δηραρεα ἴῃ 4}} ὑῃ5, ὑῃΠ6 οὔμεὺβ ψεσα δΙγεδαν 
σοι πίη ἀϑαϊηδῦ τη6, ρ]δπηΐηρ {Π6 ΤΠ Υ οὗ ὑπο ὶγ 
ΡΙοῦ δῃὰ υρτγιβίπρ, ογρδηϊζίηρ θδπ 65 οὗὁἨ σοῃβρίγαΐουβ, 
ςοἸ]δοὕϊηρ ΑΥΤΏΒ, τα βίη ΠΊΟΠΘΥ, δδκίπρ ὑπε δἱὰ οὗ 
6 ἴῃ πεὶρῃβρουτγίησ ἴον 8, ἃΠα δε παϊηρ ΕἸΆ θη 55165 
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“Ἑλλάδα παρὰ Λακεδαιμονίους καὶ ᾿Αθηναίους 
ἐπρεσβεύοντο' ἃ μὲν γὰρ περὶ ἀμοῦ αὐτοῦ, εἰ 
ληφθείην, ἐδέδοκτο ἤδη αὐτοῖς καὶ ὅπως με 
αὐτοχειρίᾳ διασπάσεσθαι ἠπείλουν καὶ ἃς 
κολάσεις ἐπενόουν, δημοσίᾳ στρεβλούμενοι 
ἐξεῖπον. τοῦ μὲν δὴ μηδὲν παθεῖν τοιοῦτον οἱ 
θεοὶ αἴτιοι φωράσαντες τὴν ἐπιβουλήν, καὶ 
μάλιστά γε ὁ Πύθιος ὀνείρατά τε προδείξας καὶ 
τοὺς μηνύσοντας ἕκαστα ἐπιπέμπων. 

᾿Εγὼ δὲ ἐνταῦθα ἤδη ὑμᾶς, ὦ Δελφοί, ἐπὶ τοῦ ὃ 
αὐτοῦ δέους νῦν τῷ λογισμῷ γενομένους ἀξιῶ περὶ 
τῶν τότε πρακτέων μοι συμβουλεῦσαι, ὅτε ἀφύ- 
λακτος ὀλίγου δεῖν ληφθεὶς ἐζήτουν τινὰ σωτηρίαν 
περὶ τῶν παρόντων. πρὸς ὀλίγον οὖν τῇ γνώμῃ 
ἐς Ακράγαντα παρ ̓ ἐμὲ ἀποδημήσαντες καὶ ἰδόντες 
τὰς παρασκευὰς αὐτῶν καὶ τὰς ἀπειλὰς ἀκού- 
σαντες εἴπατε τί δεῖ" ποιεῖν; φιλανθρωπίᾳ 
χρῆσθαι πρὸς αὐτοὺς ἔτι καὶ φείδεσθαι κα 
ἀνέχεσθαι ὅσον αὐτίκα μεχλήσοντα πείσεσθαι 
τὰ ὕστατα; μᾶλλον δὲ γυμνὴν ἤδη ὑπέχειν τὴν 
σφαγὴν καὶ τὰ φίλτατα ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν ἀπολ- 
λύμενα; ἢ τὰ μὲν τοιαῦτα πάνυ ἠλιθίου τινὸς 
εἶναι, γενναῖα δὲ καὶ ἀνδρώδη διανοηθέντα καὶ 
χολὴν ἔμφ ρονος καὶ ἠδικημένου ἀνδρὸς ἀναλαβόντα 
μετελθεῖν ἐ ἐκείνους, ἐμαυτῷ δὲ ἐκ τῶν ἐνόντων τὴν 
ἐς τὸ ἐπιὸν ἀσφάλειαν παρασχεῖν; ταῦτ᾽ οἶδ᾽ ὅτι 
συνεβουλεύσατε ἄν. 

Τί οὖν ἐγὼ μετὰ τοῦτο ἐποίησα; μεταστει- 8 
λάμενος τοὺς αἰτίους καὶ λόγου μεταδοὺς αὐτοῖς 
καὶ τοὺς ἐλέγχους παραγαγὼν καὶ σαφῶς ἐξε- 

1 δεῖ ΜΆΝ. : ἔδει ΟοὈϑῦ. 
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ἴἰο ἄτεθςα, ἴο {πῸ6 ϑραγίδῃβ δπὰ τῆς Αἰ θη 88. 

νμαῦ ὑπο δα αἰγεδαν γεβοϊὶνθα ἴο ἀο νυ ἢ τὴθ 
1 86 γ σδυρσ!ῦ πλ6, ον ὕπο μὰ {ῃγϑαϊθεηθα ἴο ἴθαγ 

τηὴ6 ἴο ρίδοθβ νὴ ὑπεῖΓ οὐ πᾶηάβ, ἃπὰ ναὶ 
ΡυΠΙΒῃτηθηΐβ ὑπεῪ Πα ἀδνίβεα ἴῸγ τὰϑ, πα ὺ οοη- 
ἔδββεα ἴῃ ρυθ]]ς οὐ πε τᾶοκ. ΕῸΣ ὑπῃθ6 δος {Πᾶῖ 
Ιτηθῦ πὸ β00}} ἔαϊα 1 μάνα {πε ροᾶάβ ἴο ὑμᾶπκ, νῃο 
Ἔδχροβϑᾶ ἔδδ ρὶοῖ : ἀρονε αἷϊ, Αρο!]ο, ψῇῆο βῃονθᾶ τὴβ 
ἀγθδσηβ ἃπα 850 βδεηῦ 26 τῇθη ἴο ᾿ἰηΐοῦργεῦ ὑπϑιὰ 
[Ὁ]]γ. 

“Αὐ {ῃϊς. ροϊπὶ 1 858 γοῖ, τηθῃ οὗ 1)ε]ρῆῃϊ, ἴο 
᾿ΔΡΊΠ6. γΟΌΥΒΕΪνΕ5. ΠΟῪ ἃ5 Δἰδιτηθα 8ἃ8 1 ννὰβ πε ῃ, 
Δα ἴο ρῖνα Π16 γοῦγ δΔαν]οε ἃ5 ἴο ψῇηδὺ 1 5Βῃου]α πᾶνε 
ἄοπα ἤθη 1 δα δἰτηοδῦ θεθὴ ἴδκεη οὔ την συᾶτα 
8 Πα νγὰβ ὑὐὔγίηρ ἴο βᾶνε τ 861} ΠΌσὰ ὑπὸ 5ἰδαδίίοῃ. 
Τγαπβροτὶ γουγβαῖναβ, ὕμθη, 'π ΆΠΟΥ ἴο τὴν οἷ οὗ 
Αοᾶρὰβ Ὁ ἃ ψὮ1]|6 Κα 866 ΠΟΙ ργαερδγα[οηβ, ΠΘΑΓ 
ἀπε ῖὶν ἐῃγοδαΐβ, δηα 611] τη ψῇηδῦ ἴο. ἀο. [ἴ756 ὑῇθιὰ 
νὴ} υτηδηϊυ ὃ ϑρᾶγε ὑδειὰ πα ραῦ ἃΡ ψ ἢ ἔῃ θ τὴ 
ψ δ η 1 δὰ οη ἔπε ροϊηΐ οὗ τηδοϊίπηρ τὴν ἀδαῖῃ ἐπὸ 
ΨΕΙῪ παχὺ πιοιηδηΐ-- ΠΔΥ, ΡΓΟΗῈΓ ΤΥ πακεα {ῃγοδῖ, 
ΔΠ4 566 ΤῊΥ πεᾶεδὺ δηα ἀδαγεϑὶ 5]δίη εΐογε τὴν 
εγϑϑῦ νήου]α ποῖ {πΠδὺ Ὀ6 5ῆ6 6. 6 ο 1ῦγ, ἀπα 5Βῃου]α 
ποῖ 1, Ὁ} ΠΙΡῊ 8ΔΠ6 ΤΔΉ]Υ Ταβοϊ αὔϊοη 8πα ὕΠ 6 ΔΠΡῸΓ 
πᾶῖΐαγαὶ ἴο ἃ τηϑη οὗ β6η86 Ψψῇῆο 85 θδθεη ψτοηραα, 
Ὀγίηρ ἴποβα θη ἴο ὈοοΪκς Δπα ρῥγόονἀε ἔῸΓ ΤΥ οὐ ἢ 
Ταΐυγαε δεουῦ νυ 85 ρεϑῦ 1 τὴδὺῪ ἰπ {πε βιδυδίοῃ ὃ 
ΤΠαὶ 18 {ῃ6 δανίος ἐμαὶ ἴ Κποὸνν γοὰ ψου]α πᾶνθ 
δίνεη ΤΏ6. 

ΜΕΙΙ, νμαῦ αἰά [1 ἀο ὑποηῦ [ βϑυμῃσηοποα {6 
τη ᾿ηρ]Ἰοαὐεα, σανα ἴπεθῖι ἃ ἤδασῖηρ, Ὀτουρῆῃῦ ἴῃ ἐΠ6 
ενίάδηςα, δηα οἸ ΘΑ ]Υ οοηνίοΐεα [δῖ ἢ δ ο ἢ οουηῦ ; 
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λέγξας ἕκαστα, ἐπεὶ μηδ᾽ αὐτοὶ ἔτι ἔξαρνοι 
ἦσαν, ἠμυνόμην ἀγανακτῶν τὸ πλέον οὐχ ὅτι 
ἐπεβεβουλεύμην, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ εἰάθην ὑπ᾽ αὐτῶν 
ἐν ἐκείνῃ τῇ προαιρέσει μεῖναι, ἣν ἐξ ἀρχῆς 
ἐνεστησάμην. καὶ τὸ ἀπ᾽ ἐκείνου φυλάττων μὲν 
ἐμαυτὸν διατελῶ, ἐκείνων δὲ τοὺς ἀεὶ ἐπιβουλεύ- 
οντάς μοι κολάζων. εἶθ᾽ οἱ ἄνθρωποι ἐμὲ τῆς 
ὠμότητος αἰτιῶνται οὐκέτι λογιζόμενοι παρὰ 
ποτέρου ἡμῶν ἦν ἡ πρώτη τούτων ἀρχή, συνε- 
λόντες δὲ τὰν μέσῳ καὶ ἐφ᾽ οἷς ἐκολάζοντο τὰς 
τιμωρίας αὐτὰς ἠτιῶντο καὶ τὰς δοκούσας ἐν 
αὐταῖς ὠμότητας, ὅμοιον ὡς εἴ τις πα ὑμῖν ἱερό- 
συλόν τινα ἰδὼν ἀ ἀπὸ τῆς πέτρας ῥιπτόμενον ἃ μὲν 
ἐτόλμησε μὴ λογίξοιτο, ὡς νύκτωρ ἐς τὸ ἱερὸν 
παρῆλθε καὶ κατέσπασε τὰ ἀναθήματα καὶ τοῦ 
ξοάνου ἥψατο, ΚατηγοροιΉ δὲ ὑμῶν “πολλὴν τὴν 
ἀγριότητα, ὅτι “Ἑλληνές τε καὶ ἱεροὶ εἶναι λέγοντες 
ὑπεμείνατε ἄνθρωπον ἡ Ἕλληνα πλησίον τοῦ ἱεροῦ 
τ-καὶ γὰρ οὐ πάνυ πόρρω τῆς πόλεως εἶναι λέγεται 
ἡ πέτρα---κολάσει τοιαύτῃ περιβαλεῖν. ἀλλ᾽, 
οἶμαι, αὐτοὶ καταγελάσεσθε, ἢν ταῦτα λέγῃ τις 
καθ᾽ ὑμῶν, καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἐπαινέσονται ὑμῶν 
τὴν κατὰ τῶν ἀσεβούντων ἀ ὠμότητα. 
Τὸ δ᾽ ὅλον οἱ δῆμοι οὐκ ἐξετάζοντες ὁποῖός 

τις ὁ τοῖς πράγμασιν ἐφεστώς ἐστιν, εἴτε δίκαιος 
εἴτε ἄδικος, αὐτὸ ἁπλῶς τὸ τῆς τυραννίδος ὄ ὄνομα 
μισοῦσι καὶ τὸν Ζύραννον, κἂν Αἰακὸς ἢ Μίνως ἢ ἢ 
“Ῥαδάμανθυς ἢ, ὁμοίως ἐξ ἅ ἅπαντος ἀνελεῖν σπεύ- 
δουσιν, τοὺς μὲν πονηροὺς αὐτῶν πρὸ ὀφθαλμῶν 
τιθέμενοι, τοὺς δὲ χρηστοὺς τῇ κοινωνίᾳ τῆς προση- 
γορίας τῷ ὁμοίῳ μίσει συμπεριλαμβάνοντες. ἐγὼ 
γοῦν ἀκούω καὶ παρ᾽ ὑμῖν τοῖς “Ἕλλησι πολλοὺς 

«- 
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δηα {πε η, 5 ὑπὸ ὑμαιγβεῖνεβ πΠῸ ᾿οησῈΓ ἀδπίεα τἢ 6 
σἤάγχε, 1 ἀνεηρεα τηγβ86] ἢ, ΔΏΡΥΥ ἴῃ {πὲ τηδίη, ποῖ 
βεοδυβα ὑμον δᾶ ρ]οϊξεα ἀραϊηβδὺ τηθ, θὰαδ ᾿αοαβ 
ὙΠῸ Υ ̓ιδΔα ποῦ ἰοῦ τὴη6 ἀρῖ4θ Ὀγ ὑῃε ρΐδῃ ψοἢ 1 ἢδα 
τη866. ἰπ ἴῃς Ὀερίππίησ. Ετοσι μαῦ ϊης 1 ἢᾶνα 
οοηὐ παρᾶ ἴο ρῥτγοϊδοῖ τγβε] δπα ἴο ρυμίβῃ ἴμοβε οὗ 
ΠΥ Ορροπεδηΐβ Ψῆο ρμἱοῖ αρσαϊπδὺ τὴθ δὖ ΔΥ {ΠΠ|6. 
Απάὰ ὑποη"ηθη ομᾶῦσα πη ψ ἢ οταα]ν, ἐογρούρ ἴο 
ΠΟΙ 546 Υ ψηϊοῖ οὗ ὰ8 Ρερϑη Ὁ  Βυρργαββίηρ 411 ὑπαὶ 
ψεηὺ Ὀεΐογε, ψ]οἢ οδυβεα ἴμδὴ ἴο 6 ρυμίβϑῃεα, 
[Π6Ὺ δἰνναγβ οδηβαγεα ὕΠ6 ρα Πἰβῃτηθηΐβ ἴῃ ὑπουβεῖνεβ8 
Δα ὑπαὶ βϑοιηΐηρ οὐμεϊῦγ. [Ὁ 15 8ἃ5 1 βοιθθοῃα 
ΔΙΩΟΙΡ᾽ γΟΌ ΒΕ Ϊν 65 Βῃου]α 566 ἃ ἰθιηρ] 6 - ΟΡ Σ ἤσουν 
ΟΥΘΙ ἴΠ6 ο]1}ἔῸὉὈ ἀπα 5ῃοιυ]α ποῖ ἴδκΚε ἱπΐο δοοοιπῖ ν δὶ 
δ "δὰ δαγεα ἴο ἀο--ονν ἢς δα εηϊεγεα {Ππ [δ ρ]6 
αὖ πὶρῆϊ, δα ρυ]]6α ἄονη [ἢε οἴϊεγίηρδ, )πα ἢδα Ἰαἰα 
Πδπαβ οὐ {δε ἱπηᾶρα---αΐ Βῃου]α δοουβα γου οὗ στοαὶ 
ὈάγΡαγ τ οἡ {πε στουμα {ῃαῦ γου, ἢ 68}] γοῦγβαΪν 68 
Ογεοῖκβ ἃΠα ρτίοβίβ, σουαηϊεπδποοα [ἢς ἱπῆϊοϊξίοη οὗ 
ΒΟ ἢ ἃ Ρυπὶβῃτηθηῦ οἡ ἃ ἔθ] ον-στεεῖκ ματα Ὀγ ὑῃε 
ἴδιρ!α (ἴογ ὑπεαγ 88ν ὑπδῖ {ῃ6 οΠΠΠ 18 ποῦ νϑγυ ΓᾺΓ 
ἔγοπι ὑπε οἰϊγ). ΔΆ, γοὰ γουγβεῖναβ ψν}}] δι ρἢ αἱ 
ΔΗΥ͂ ΤΠ ΨΏΟ Τη8Κ68 8 σαύρα ἀραϊπϑὺ γου, 1 81 
ΒΌΓΕ ; ΔΠ6 {δε τεϑῦ οὗ {πε ψουῦἹὰ ν}]}}] ργδῖθθ γοὺ ἴῸγ 
γΟῸΣ Βανευ τ ἰονναγαβ {Π6 ᾿πηρίοι 8. 

“ῬΕΟρΡΙΘ5 ἴῃ σόπειδὶ, νι πουὺ ὑγγίῃρ ἴο ἤπα οὐΐ 
ναὶ βογΐ οὗ τϑη ἴῃς ἢοδά οὗ {ῃῸ βἰδαΐα 15, νοῦ Υ 
Ἰυδῦ οΥ υπ]υβῦ, ΒΡ ]ν μαῖα [Π6 νϑῦῪ πάτημα οὗ ἔΥΥΆΠΗΥ, 
Δα ὄνθὴ 1 {πε ὑγγδηΐ 18 ἃπ Αδδουβ, ἃ ΜΙποβ Οὐ ἃ 
ΒΗδαδιμδηΐπυβ ὑΠΕῈΥ τ Κ6 ἀνεῖν οἴογι ἴο ρυΐ ἢϊπὶ 
ουῦ οὗ {πὲ νἂγ 1υδὺ 1ῃ6 βδᾶτλθ, ἴογ “ἵμπευ ἢχ ὑμοὶγ 
δγὸβ. οὐ ἔπε "δα ὑγτγαπῖβ ἀπα ᾿πουαθ ἴΠ6 ρσοοα ἴῃ 
ἐ408] Παϊγεα ὈΥ γεᾶβοη οὗ ὕΠς οοτηπηοη {{016. Υ εὐ 
Ι δὲν ὑμαῦ ἀπιοπρ γου ατοο κα μοῦ πᾶνε θΘΘη ΤΔΩΥ 

1ΙἔὠῪ 



ΤΗΒΕ ΜΟΒΚΘΒ ΟΕ ΤΌύσΙΑΝ 

γενέσθαι τυράννους σοφοὺς ὑπὸ φαύλῳ ὀνόματι 
δοκοῦντι χρηστὸν καὶ ἥμερον ἦθος ἐπιδεδευγμένους, 
ὧν ἐνίων καὶ λόγους εἶναι βραχεῖς ἐ ἐν τῷ ἱερῷ ὑμῶν 
ἀποκειμένους, ἀγάλματα καὶ ἀναθήματα τῷ 
Πυθίῳ. 
Ὁρᾶτε δὲ καὶ τοὺς νομοθέτας τῷ κολα- 

στικῷ εἴδει τὸ πλέον νέμοντας, ὡς τῶν γε ἄλλων 
οὐδὲν ὄφελος, εἰ “μὴ δ φόβος προσείη καὶ ἐλπὶς 
τῆς κολάσεως. ἡμῖν δὲ τοῦτο πολλῷ ἀναγκαιό- 
τερον τοῖς τυράννοις, ὅσῳ πρὸς ἀνάγκην ἐξηγού- 
μεθα καὶ μισοῦσί τε ἅμα καὶ ,ἐπιβουλεύουσιν 
ἀνθρώποις σύνεσμεν, ὅπου μηδὲ τῶν μορμολυκείων 
ὄφελός τι ἡ ἡμῖν γίγνεται, ἀλλὰ τῷ περὶ τῆς Ὕδρας 
μύθῳ τὸ πρᾶγμα ἔοικεν" ὅσῳ γὰρ ἂν ἐ ἐκκόπτωμεν, 
τοσῷδε “πλείους ἡμῖν ἀναφύονται τοῦ κολάζειν 
ἀφο μαί. φέρειν δὲ ἀ ἀνάγκη καὶ τὸ ἀναφυόμενον 
ἐκκόπτειν ἀεὶ καὶ ἐπικαίειν νὴ Δία κατὰ τὸν 
Ἰόλεων, εἰ μέλλομεν ἐπικρατήσειν" τὸν γὰρ ἅπαξ 
εἰς τὰ τοιαῦτα ἐμπεσεῖν ἠναγκασμένον ὅμοιον χρὴ 
τῇ ὑποθέσει καὶ αὐτὸν εἶναι, ἢ ,φειδόμενον τῶν 
πλησίον ἀπολωλέναι. ὅλως δέ, τίνα οἴεσθε οὕτως 
ἄγριον ἢ ἀνήμερον ἄνθρωπον εἶναι ὡς ἥδεσθαι. 
μαστιγοῦντα καὶ οἰμωγῶν ἀκούοντα καὶ σφαττο- 
μένους ὁρῶντα, εἰ μὴ ἔχοι τινὰ μεγάλην τοῦ κολά- 
ξειν αἰτίαν; ποσάκις γοῦν ἐδάκρυσα μαστυγουμένων 
ἄλλων, ποσάκις δὲ θρηνεῖν καὶ ὀδύρεσθαι τὴν 
ἐμαυτοῦ τύχην ἀναγκάξομαι μείζω κόλασιν αὐτὸς 
καὶ χρονιωτέραν ὑπομένων; ἀνδρὶ γὰρ φύσει μὲν 
ἀγαθῷ, διὰ δὲ ἀνάγκην πικρῷ, πολὺ τοῦ κολᾷ- 
ἕεσθαι τὸ κολάξειν χαλεπώτερον, 

:φ 



ῬΗΑΙΑΒΙΘ Ι 

Ὑγ]56 ὑγγδηΐβ ψῆ0, ὑπάδν 8 πϑῖηα οὗ {}]-τόραΐε ᾿ιᾶνὸ 
βῆοψῃ ἃ ροοᾶ ἀπά ΚΙπαΙΥ οἰιαγδοῖεῦ ; πα ὄνεη ἐμαὶ 
ὑτίθῦ βαγίηρβ οὗ βοπια οἵ ὑἤθιὰ ἃγὰ ἀδβροβί δα 'π γουγ 
Ἐδιρ]6 88 σ᾽ 8 δηα ορ]αϊίοπϑβ ἰο Ῥυγυῃίι5. 

“Υοὰ Μη] οὔβεῦνε [Πᾶὺ Ἰερἰβαΐουβ ἰδ τηοϑὺ 
βγθθθ ἡ ὑῃε ραῃῖίῖνα ο1458 οὗἨ πηθδαβυγ65, παι γΆ }}ν 
θεοᾶυσβα Ὡ0 οΟὐμοὺβ ἃῦεὲ οὗ δΔὴγ υ8ὲ [ἢ υπαϊϊεπαδαᾶ ὈΥ 
ἔδαν δὰ ἴΠ6 ἐχρθοϊαϊίοι οὗ ρυμίϑῃτηθηῖ. ὙΠ ἃ 
ὑγγαπῖβ 15 15. 41} ἴΠ6 ΤῇΟῈ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ὑδοδυβα ψγῈ 
ϑονοσῃ ΌΥ ἴογοθ πᾶ ᾿ἷνα διῃοηρ' ἤδη ΠΟ ποῖ ΟΠΪΥ 
δαῖδ ὰ5 νυΐ ρ]οῦ ἀραϊηδῦ 1.8, 'π Δ ἢν ΓΟηχηθηῦ ἡ ΏΘΓΕ 
Ἔνθ ὑπ6 Ὀυράροοβ γα βδεὺῦ ὉΡ ἀο ποῦ περ υ5. ΟυΓ 
οᾶ86 ἰ5 {πὸ {Π6 βἴογυ οἵ {πε γάτα : {16 τόσα ἤθδαᾶβ 
ψ6 Ἰορ, ὕΠ6 ΠΟΓΘ ΟΟΟΑΒΙΟΠ5 ἔῸΓ μα ΐπρ σζΤῸΥ ἃρ 
ΠΟΘΙ ΟἿΥΓ αγεβ. να τουβὺ πϑεᾶβς τηᾶκα ἴῃς ᾿εϑὺ 
οὗ 1Ὁ δπα Ιορ δδοῇ πὲνν στονίῃ---γε 5, ΔΠα βϑὰν 1ὗ, ἴο0, 
1κα Ιοἰδαϑ5,} ἢ να ἂὔὰ ἴο μο]α {πθ ὮρΡρΡδῚὺ Βαπᾶ ; [ῸΓ 
ἤθη ἃ τΔ ἢδ5 οὔσα δ θη ἐογοθα ἰηἴο 8 5ἰζυδιίοη οὗ 
[5 βογῖ, 6 τηυϑὺ δαδρὺ ἢϊγηβ6}} ἴο ἢΪ58 τὸ]6 οὐ ἰοβθ 
Ηἷβ8 1 Ὀγ Ὀαὶπρ' τ ΓΟ Ἢ} ἴο ἢἷ5. πεὶρῇρουτθ. [Ιῃ 
ϑοπογαὶ, 40 γοὶ ΒΌΡΡΟΒΕ ὑμαὺῦ ΔΗΥ͂ τῇδ 18 50 Ἀδ7- 
Ῥδγοῦβ δπα βᾶνᾶρε ἃ5 ἴο ἴδκα ρ]θαβυσα ἰῃ ἢορρίῃρ, 
ἰῃ ρδυΐηρ Κ,ΟΔΠΒ 8Π6 ἰῃ 5θδίηρ τηθ βἰδυρηΐογεα, 
1 6 88 ποὺ βοηθ ροοᾶ γΓϑᾶβθοῃ [ὉΓ ρῥῃηβηίηρὺ 
Ηον τρΔ}Υ ἰϊπη68 ἢδνα 1 ποῖ 5ῃη6 4 ἴδαγβ ψ 1] 6 οὔ Ὁ ΓΒ 
ψ τα Ῥεΐηρ ἤοσρεα ἢ Ηον τυδηΥ {ἰπη65 ἢᾶνα 1 ποῖ 
Ῥεεη ἴοσγοβα ἴο ἰαπηθηῦ πα ᾿γ»ανγδ1} τὴν ἰοῦ ἱπ ἈΠάο6Γ- 
ϑοίΐηρ ργδαῖεσ δῃηά τροῦα ρῥγοϊγδοϊθα ρα πἰϑῃτηθηῦ ὑμδη 
{πμεγὺ ὙΏΘΩ ἃ τῆδῃ 18 Κίπα]γ ὈΥ παΐυγε ἃπα ΠΆΥΒἢ 
ὈΥ πεορδβϑίῦυ, Ὁ 18 τηποἢ ἤδγάθσ ἴον τη ἴο ρῥᾳηΐϑἢ 
ὑῃδῃ ἴο "ὲ ρυπίβῃαα. 

1 ΤῊΘ ΒΟΙ͂ΡΟΣ οὗ Ηϑγου]θβ ἴῃ 086 βίοσγυ. 
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ΤΗΕ ΨΟΚΚΘ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

Εὲ δὲ δεῖ μετὰ παρρησίας εἰπεῖν, ἐγὼ μέν, εἰ 
[χ4 ’ ’ ᾽ ’, 7 αἵρεσίς μοι προτεθείη, πότερα βούλομαι, κολάξειν 

Ν 3 ’ὔ Ἁ 3 ἃ » ἕω φΦν ς } Ἁ 

τινὰς ἀδίκως ἢ αὐτὸς ἀποθανεῖν, εὖ ἴστε ὡς οὐδὲν 
μελλήσας ἑλοίμην ἂν τεθνάναι μᾶλλον ἢ μηδὲν 
ἀδικοῦντας κολάζειν. εἰ δέ τις φαίη, Βούλει, 
Φάλαρι, τεθνάναι αὐτὸς ἀδίκως ἢ δικαίως κολάζειν 

Ἁ 2 ’ “ ’ὔ » 4 ,. 
τοὺς ἐπιβούλους; τοῦτο βουλοίμην ἄν: αὖθις γὰρ 

ὑμᾶς, ὦ Δελφοί, συμβούλους καλῶ, πότερον 
Υ 4 20. 3 “ ἍἉ 250, ’ 

ἄμεινον εἶναι ἀδίκως ἀποθανεῖν ἢ ἀδίκως σώζειν 
Ἁ 3 ’ 3 Ψ 4 3 ’ ’ 

τὸν ἐπιβεβουλευκότα; οὐδεὶς οὕτως, οἶμαι, ἀνόητός 
ἐστιν ὃς οὐκ ἂν προτιμήσειε ζῆν μᾶλλον ἢ σώξων 
τοὺς ἐχθροὺς ἀπολωλέναι. καίτοι πόσους ἐγὼ 

᾿ καὶ τῶν ἐπιχειρησάντων μοι καὶ φανερῶς ἐλήλεγς 
μένων ὅμως ἔσωσα; οἷον Ακανθον τουτονὶ καὶ 
Τιμοκράτη καὶ Λεωγόραν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
παλαιᾶς συνηθείας τῆς πρὸς αὐτοὺς μνημονεύσας. 
Ὅταν δὲ βουληθῆτε τοὐμὸν εἰδέναι, τοὺς 

εἰσφοιτῶντας εἰς ᾿Ακράγαντα ξένους ἐρωτήσατε 
ὁποῖος ἐγὼ περὶ αὐτούς εἰμι καὶ εἰ φιλανθρώπως 
προσφέρομαι τοῖς καταίρουσιν, ὅς γε καὶ »“Φκοποὺς 
ἐπὶ τῶν λιμένων ἔχω καὶ πευθῆνας, τίνες ὅθεν 
καταπεπλεύκασιν, ὡς κατ᾽ ἀξίαν τιμῶν ἀποπέμ- 
ποιμι αὐτούς. ἔνιοι δὲ καὶ ἐξεπίτηδες φοιτῶσι 
παρ᾽ ἐμέ, οἱ σοφώτατοι τῶν Ἑλλήνων, καὶ οὐ 
φεύγουσι τὴν συνουσίαν τὴν ἐμήν, ὥσπερ ἀμέλει 
καὶ πρῴην ὁ σοφὸς Πυθαγόρας ἧκεν ὡς ἡμᾶς, 
ἄλλα μὲν ὑπὲρ ἐμοῦ ἀκηκοώς" ἐπεὶ δὲ ἐπειράθη, 
ἀπῆλθεν ἐπαινῶν με τῆς δικαιοσύνης καὶ ἐλεῶν 
τῆς ἀναγκαίας ὠμότητος. εἶτα οἴεσθε τὸν πρὸς 
τοὺς ὀθνείους φιλάνθρωπον οὕτως ἂν πικρῶς τοῖς 

1 ἂν πικρῶς Ἠογνογάθῃ : ἀδίκως ΜΒΆ. 
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ῬΗΑΙΙΑΒΙΘ Ι 

“ΕῸΓ ΤΥ ραᾶῖΐ, ἢ 1 τΔΥ βρεὰκ ἔγεεϊν, ἴῃ οᾶβε ] 
66 οἴκενγεα {16 Ἅὁμοῖοα "εύνεεῃ ἱπῆϊοϊηρ ππ]υϑὺ 
ῬΡυπβηγηθηῦ δπα4 ᾿εΐῃρ ρὰΐϊ ἴο ἀδαὺ τηγβα]ῖ, γου 
ΙΏΔΥ Ὀ6 ΝνΕΘΙῪ οογΐαϊπ ὑπαὶ νι Ποὺῦ ἀοἰαν 1 5ῃμου]α 
ὁἤοοβα ἴο αἷ16 γαῦμου ὑμδῃ ἴο ρθη ἢ ἢ 6 ἱπποοθηῦ. 
Βυὺ 1 δοχηθοῃς 5ῃο:]α 5ᾶγν : “Ῥἢῃδ]αγίβ, οθοοβθα θεΐνεθη 
τηθοῦϊρ 8 τπ]υϑὺ ἀδαῖ ἀπα ἱπῆϊοϊπρ' ᾿ιὺ Ρυ πη 5}}- 
τηθηῦ ΟΠ σομβρίγαίϊουβ, 1 βϑῃοι)αὰ οοοβα {πὲ Ἰαΐξοι ; 
ἔογ---Ὅποθ Τροα 1 68]} Ὁροὴ γοὺ ἴῸΓ δᾶάνίοθ, τῇ θῇ 
οὗ ΠεΙρ]----ἶἰθ [Ὁ Ῥεϊϊεσ ἴο "ὲ ρυΐ ἴο ἀδαῦῃ ἀπ] βυ]}ν, 
ΟΥ̓ ἴο ΡΔΙάΟη ΘΟΠΒρ γαΐουβ ὑπ] 5 Ὁ]γ} ΝΟΡΟΔΥ, ΒΏΓΕΪΥ, 
5. ΒΌΟΙ ἃ 5ἰχηρίοἴοι 8ἃ8 ποῖ ἴο ργεΐθυ ἴο ᾿ἷνα ταῦθ οὺ 
ὕΠδη ἴο ργάοῃ ἢ ΐ8 δ μα ηΐ65 8η4 α16. Βυῦ ον Ἰηδην 
6 ΨὙλῸ τηδα6 αἰϊειηρὶθ ἡ τὴη6 8πη4 ψεῦα οἰ δ ]ν 
οοηνϊοϊεα οὗ ἰὃ ἢᾶνθ 1 ποὺ ρδιάοηθδα ἴῃ βρίὶϊε οἵ 
δναγυυ  ηρῦ ὅδὸ Ὁ νγὰβ ψἱ ἢ Αοδηΐ8, νου γοι 
866 μαΐοτε γοὺ, ἃπα Τιμοογαῖεβ δηα 5 ὈγοῦθοΥ 
Τβοροταβ, ἴον 1 γτειηεθεγεα τὴν οἱ -ἰπης ἐγ Πα 5}}0 
ψ ἢ ὉΠ διὰ. Ὁ 
θη γοὰὺ ψ 8 ἴο ΚΙΙΟΥ͂ ΙΔΥ 5146, 858κΚ {πε 

ΒΓΔΉΡΘΥΒ ΨΏΟ νἱ ϑὶῦ Αογάραβ ον [ἀπ ψ ἢ [6 τ, ἀπά 
Ὑ μοῦ ον [1 ὑτεδὺ ν᾽ βίου Κίπαϊγ. ὙΉΥ, 1 ἐνεῃ μᾶνα 
νναϊοῆτηθη αὖ {πε ρογΐβ, δηά ἀρϑηΐβ ἴο δπαυΐτε ΨηῸ 
ΡΘΟΡΪΘ ἂῖξ ἃπά ψῇετα πα Ὺ οοτς ἔτοτη, 80 ὑπαὺ 1 ΤηΔΥ. 
ΒΡΘ6α ὕμεόῖὰ οἡ ὑπεὶν νὰν 10} αὐτηρ Ποποιγβ. ϑοπλα 
(ἀπά ὑπμδν ἂζὲ {Π6 ν βεϑὲ οὔ [πΠῈῸ Οσεε 5) σουηδ ἴο 866. 
τη6 οὗ πεῖν ον ἔτεα ψν}}] ἰπδίεδα οὗ β)ππηΐπρ᾽ ΤΥ 
βοοίθῖγ. Εον ᾿πβΐδποθ, 108ὺ ὑΠ6 οὔπευ ἀἂν [6 νυ ἱβεὲ 
τηϑὴ υΥΓΠΑρΡΌΤΑΒ οδιηθ ἴο 5; πὲ Δα Πδατὰ ἃ 
αἰβδγεπὺ βἴοσυ δρουΐ τηθ, θυΐ θη Πα ᾿ιδᾶ β6θῃ 
ναὶ 1 νὰ κὸ ἢδ ψϑηῦ ἄΥΑΥ Ὀγδίβίηρ Τὴ6 [ῸΣ ΤΩΥ 
7υδύϊοα. δηᾶ μἱνγίῃρ τὲ [ῸΓ ΤῊΥ̓ ΠΕΟΘΒΒΑΙΎ β8ανουγ. 
ΤΏΘη ἀο γοὺ ὑμπίηκ ὑμαὺ ἃ ᾿ῆδῃ ΨὴΟ 5 Κἰπά ἴο 
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ΤΗΕ ΜΝ ΟΝΚΒ ΟΕ ΤΌΟΝΟΙΑΝ 

οἰκείοις προσφέρεσθαι, εἰ μή τι διαφερόντως 
ἠδίκητο; 

Ταῦτα μὲν οὖν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολελόγημαι 
ὑμῖν, ἀληθῆ καὶ δίκαια καὶ ἐπαίνου μᾶλλον, ὡς 
ἐμαυτὸν πείθω, ἢ ἢ μίσους ἄξια. ὑπὲρ δὲ τοῦ ἀναθή- 
ματος καιρὸς ὑμᾶς ἀκοῦσαι ὅθεν καὶ ὅ ὅπως τὸν 
ταῦρον τοῦτον ἐκτησάμην, οὐκ ἐκδοὺς αὐτὸς τῷ 
ἀνδριαντοποίιῷ---μὴ γὰρ οὕτω μανείην, ὡς τοιού- 
των ἐπιθυμῆσαι κτημάτων .---ἀλλὰ Περίλαος ἦν 
τις ἡμεδαπός, χαλκεὺς μὲν ἀγαθός, πονηρὸς δὲ 
ἄνθρωπος. οὗτος πάμπολυ τῆς ἐμῆς γνώμης 
διημαρτηκὼς κα ᾧετο χαριεῖσθαί μοι, εἰ καινήν τινα 
κόλασιν ἐπινοήσειεν, ὡς ἐξ ἅπαντος κολάζειν 
ἐπιθυμοῦντι. καὶ δὴ κατασκευάσας τὸν βοῦν ἧκέ 
μοι κομίξων κάλλεστον ἰδεῖν καὶ πρὸς τὸ ἀκριβέοσ- 
τατον εἰκασμένον" κινήσεως “γὰρ αὐτῷ καὶ μυκηθ- 
μοῦ ἔδει μόνον πρὸς τὸ καὶ ἔμψυχον. ̓ εἶναι δοκεῖν. 
ἰδὼν δὲ ἀνέκραγον εὐθύς, ἄξιον τὸ κτῆμα τοῦ 
Πυθίου, πεμπτέος ὁ ταῦρος τῷ θεῷ. ὁ δὲ Περίλαος 
παρεστώς, Τί δ᾽ εἰ μάθοις, ἔφη, τὴν σοφίαν τὴν 
ἐν αὐτῷ καὶ τὴν χρείαν ἣν “παρέχεται; καὶ ἀνοίξας 
ἅμα τὸν ταῦρον κατὰ τὰ νῶτα, Ἤν τινα, ἔφη, 
κολάζειν ἐθέλῃς, ἐμβιβάσας εἰς τὸ μηχάνημα 
τοῦτο καὶ κατακλείσας προστιθέναι μὲν τοὺς 
αὐλοὺς τούσδε πρὸς τοὺς μυξωτῆρας τοῦ βοός, πῦρ 
δὲ ὑποκαίειν κελεύειν, καὶ ὁ μὲν οἰμώξεται καὶ 
βοήσεται ἀλήκτοις ταῖς ὀδύναις ἐχόμενος, ἡ βοὴ 
δὲ διὰ τῶν αὐλῶν μέλη σοι ἀποτελέσει οἷα λυγυρώ- 
τατα καὶ ἐπαυλήσει θρηνῶδες καὶ μυκήσεται 
γοερώτατον, ὡς τὸν μὲν κολάξεσθαι, σὲ δὲ τέρπεσ- 
θαι μεταξὺ καταυλούμενον. ἐγὼ δὲ ὡς τοῦτο 
ἤκουσα, ἐμυσάχθην τὴν κακομηχανίαν τοῦ ἀνδρὸς 

τό 
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ΡΗΑΙΙΑΕΙΒῚΙ 

ἔογείβιμιθυβ νου] ἰγοαὺῦ ἢἶβ [6]]ον - οὕ Ὲ . 850 
ΠΑ ΒἢΪγ 1[ 6 Πδα ποῖ θεδϑὴ ἌἼχοαρῦομα Ἵν ψτοηρεα} 

“850 0 ἢ ἔοῦ ψηδὺ 1 δα ἴο 8ᾶν ἴο γοι ἴῃ ΠΥ 
ον ΘΠ ΑΙ: 1 15 ὑσαα ἀπά Ἰυβὺ δηα, 1 Παϊῦευ τανβε]ξ, 
τηδυῖῦθ ᾿γαΐβα ταῦμοῦ [Π8π Παϊγεα. Α8 ἔὸγ τὰν οἱ, τ 
15 ἔτη γοὺ Πεᾶγα: ψΒΈΥῈ δα μον 1 σοῦ {ΠπΠ1|5 ΡᾺ]}]. 1 
ἀϊα ποὺ οτάδσ ἰὃ οὗ 8 βου]ρῦου ταγβεὶ --Ἰ Βορε 1 
ΤΩΔΥ ΠΕΥΘΥ θ6 80 ἰη88η6 85 ἴο ννδηΐ 500 ἢ {πη ρ5 "---ρυΐ 
ὕΠεγα νγἃ58 ἃ τηϑῃ ἴῃ ΟἿ ἴοψῃ ο8116α Ρευ]δυβ, ἃ ροοά 
ταθ δ] -οΥ κοῦ θὰ ἃ "δα ᾿δ8η. ΟΟἸηρ οἴ δ τ) ββῖηρ᾽ 
ΤΥ Ρμοϊπὺ οὗ νίενν, {15 6] ον ὑπουρῦ ἴο ἀο τὴς ἃ 
ἵλνουῦῦ ὈΥ ἱηνεηϊπηρ ἃ πὸνν ρΡυηἰβπηδηΐ, ἱπηδρ᾽ηϊηρ᾽ 
ὑπαῦ 1 ψδηΐθα ἴο ριυπίβῃ ρθορὶα ἴῃ ΔΗΥ͂ 8πηα δνεΥΎ 
Αγ. 80 Π6 τηδάς ἴπ6 ὈῈΠ] δπα οδηθ ἴο 6 ψ ἢ 1ὖ, 
ἃ ΨΕΡῪ Ὀαδυ Ἢ] ὑπίηρ ἴο ἸΟΟΚ δὖ δπά ἃ νεῦῪ οἷοβα 
ΘΟΡΥ οὗ παῖυγα ; τηοϊΐοη ἃπα νοΐοα ψεσα ἃ}} 1 πεεαεαᾶ 
ἴο πᾶ κα ἰὃ βθϑῖῃ δοϊιδ!]ν ἀνθ. Αἴ {πε βἰρῃῦ οὔ 101 
οὐδε ουΐ δ οηςε: “76 {πϊηρ᾽ 15 σοοα Ἑἐπουρἢ [ὉΓ 
ΑΡοΪΪο ; ψε πηυϑὺ β6πα [πε 01} ἴο ὑῃ6 σοα ἢ! Βιαυΐ 
Ῥου]δὰβ δὖ τὴν εἰρον 5814 : “ Υ ηαὺ 1 γοὰ Κπενν {Π6 
ὑγῖοκ οὗ [Ὁ δα πε ρροβε 1 βεσνεβ ᾽ ὙΠ {Πᾶὶ 
6 ορεπαα {Π6 Ὀ0]}}} 5 ὕδοὶῖ δῃὰ 5αἱϊα : “1 γοὺ νυ] βἢ 
ἴο Ῥυμίβἢ ΔΠγοηΘ, λ81κ6 Ὠΐτη σοὺ ἰηΐο {}}15 σοπ τίνδηοα 
8 Πα ἸοοκΚ Πίτα ἀρ; ὑπδπ αἰΐδοῃ ἴμθβε ἢμπῖθβ ἴο {π6 
ΠΟΒ6 οὗ ὑΠ6 Ὀ0]}}] ἀπα δᾶνε ἃ ἔτγε Ἰρηὐθα ἀπάεγηθαῖῃ. 
ΤῊΘ τδὴ Ψ|] σγοδῃ 8ηα 5ῃσῖθκΚ ἴῃ 6 στρ οὗ υπ- 
γευηἰ πρ Ρδΐη, ἃπα ἢὶβ νοΐοα νν1}} τδκο γοὰ {ῃς6 
βυεεύεβῦ ροβ510]6 τηυϑὶς οἡ [6 ἤμπ{65, ρΙρίπρ' 4016 }}ν 
ΔΠ6] Ἰονὶπρ οἰ Θου5]ν ; 80 ὑπαῦ ψν ἢ1] 6 ἢ ἰ5. ρυπίϑη6α 
γοῦ ἃτα δηϊεγίδι δα Ὀγ ἢανίηρ ἤπἴε5 ρῥ]αγεα ἴο γου.᾿᾽ 
Βα πη 1 Ποϑαγα {}}|8 1 νγὰβ αἰβρυβίεα ψἱἢ ἴῃ 6 ψίοκοα 
ἱησδηυΐν οὗ [ῃ6 ἔδ! ονν ᾶπα Παῖεα {με ἰάδα οὗ {π6 
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ΤΗΝ ΜΟΒΝΚΒΘ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

καὶ τὴν ἐπίνοιαν ἐμίσησα τοῦ κατασκευάσματος 
᾿ καὶ οἰκείαν αὐτῷ τιμωρίαν ἐπέθηκα: καί, ἼΑγε 
δή, ἔφην, ὦ Περίλαε, εἰ μὴ κενὴ ἄλλως ὑπόσχεσις 
ταῦτά ἐστι, δεῖξον ἡ ἡμῖν αὐτὸς εἰσελθὼν τὴν 
ἀλήθειαν τῆς τέχνης καὶ μίμησαι τοὺς βοῶντας, 
ἵν᾽ εἰδῶμεν εἰ καὶ ἃ φὴς μέλη. διὰ τῶν αὐλῶν 
θέγγεται. πείθεται μὲν ταῦτα ὁ ̓Περίλαος, ἐγὼ 
έ, ἐπεὶ ἔνδον ἦν, κατακλείσας. αὐτὸν πῦρ ὑφάπτειν 

ἐκέλενον, ᾿Απολάμβανε, εἰπών, τὸν ἄξιον μισθὸν 
τῆς θαυμαστῆς σου τέχνης, ἵν᾽ ὁ διδάσκαλος τῆς 
μουσικῆς πρῶτος αὐτὸς αὐλῇς. καὶ ὁ μὲν δίκαια 
ἔπασ εν ἀπολαύων τῆς αὑτοῦ εὐμηχανίας: ἐγὼ δὲ 
ἔτι ἔμπνουν καὶ ξῶντα τὸν ἄνδρα ἐξαιρεθῆναι 
κελεύσας, ὡς μὴ μιάνειε τὸ ἔργον ἐναποθανών, 
ἐκεῖνον μὲν ἄταφον κατὰ κρημνῶν ῥίπτειν ἐκέλευσα, 
καθήρας δὲ τὸν βοῦν ἀνέπεμψα ὑμῖν ἀνατεθησό- 
μενον τῷ θεῷ. καὶ ἐπιγράψαι γε ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκέλευσα 
τὴν πᾶσαν διήγησιν, τοῦ ἀνατιθέντος ἐ ἐμοῦ τοὔνομα, 
τὸν τεχνίτην τὸν Περίλαον, τὴν ἐπίνοιαν τὴν 
ἐκείνου, τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐμήν, τὴν πρέπουσαν 
τιμωρίαν, τὰ τοῦ σοφοῦ χαλκέως μέλη, τὴν 
πρώτην πεῖραν τῆς μουσικῆς. 

Ὑμεῖς δέ, ὦ Δελφοί, δίκαια ποιήσετε θύ- 
σαντες μὲν ὑπὲρ ἐμοῦ μετὰ τῶν πρέσβεων, ἀνα- 
θέντες δὲ τὸν ταῦρον ἐν καλῷ τοῦ ἱεροῦ, ὡς πάντες 
εἰδεῖεν οἷος ἐγὼ πρὸς τοὺς πονηρούς εἶμι καὶ 
ὅπως ἀμύνομαι τὰς περιττὰς ἐς κακίαν ἐπιθυμίας 
αὐτῶν. ἱκανὸν γοῦν καὶ τοῦτο μόνον δηλῶσαί μου 
τὸν τρύπον, “Περίλαος κολασθεὶς καὶ ὁ ταῦρος 
ἀνατεθεὶς καὶ μηκέτι φυλαχθεὶς πρὸς ἄλλων κολα- 
ξομένων αὐλήματα μηδὲ μελῳδήσας ἄλλο ἔτι πλὴν 
μόνα τὰ τοῦ τεχνίτου μυκήματα, καὶ ὅτι ἐν μόνῳ 

18 
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ῬΡΗΑΙΙΑΕΙΒ 1 

οοπ χίνδηοθ, 50 Ϊ ρᾳνα Ὠΐπ ἃ ρυπίβηῃτηθηΐ ὑΠπᾶὶ Βιϊεα 
Ηΐ5 οὐπηθ. “Ἅ“(ομα πον, Ρεου δου, 5] 1, “1 115 15 
ποῦ ΤΏ6Γ6 δ Υ Ὀοδϑῦηρ, 5βον 8 [Π6 γ6 8] παίῃσα οὗ 
1} 6 ἱπναπίοη Ὀγ ρσοὺθηρ ἱπῖο [Ὁ γουγβ61 δηα ἰπνϊαῦ- 
ἵῃρ' ΡΘΟΡΪΘ οὐγίηρ ουΐ, 80 ὑΠᾶῦ να λυ Κποὸν ΠΟ ΌΠΕΥ 
{Π6 τηιβῖο γοῦ Βρεᾶκ οὗ 18 γε}! τδα οἡ πε ἤπϊε5.᾽ 
Ῥεγ] δι σοι Ρ]16 6, Δπα ἤθη 6 νγ85 ἰπβῖ46, 1 Ἰοοκεα 
᾿τὴ ὉΡ πᾶ ᾿ιδᾶ ἃ ἥτε Κἰπα]θα ἀπάδυηδαίῃ, βαγίπρ: 
“Τάκα 6 γενγαγα γοι ἀθβαῦνα [ῸΓ γοῦν ΨψΟΠάΟΓ] 
ἱπνδηὐίοι, ἃπᾶ ἃ8 γοῖ ΔῈ ΟἿΓ τηι5]6-τηϑϑίθῦ, οἷα 6 
ἤγοῦ ὕμὰης γουγβε] "Ὁ 80 6, ἱπά 664, σοῦ 15 ἀ6βογῖβ 
ΌΥ ἰδυ8 πανίπρ' [86 ἐπ]ογτηεπὺ οὗὨ μἷβ οὐνῃ ἱπρπα τ. 
Βυΐῖ [ Παᾶ {ῃ6 ἔξ !ονν ἴα κοη ουὖὖὐ ψ Ἐ16 ἢ6 νγὰ5 51}} 
ΑἸῖνε δηα Ὀγοαιίηρ, ὑπᾶῦ ἢδ τηϊρηῦ ποῖ ρο]]υΐε ὑπ 6 
ψτΚ ὈΥ αἀγίπρ ἴῃ ἰδ; ἴΠ6η 1 δά ἢΐτη ἐμόν ΟΥΕΥ ἃ 
ΟἸΠ το ᾿ἴῈ Ὀπρυτεα, ἃπα δῇεσ ρυγγίπρ ὑπΠ6 Ὀμ]], 
δϑηΐῦ ἴ ἴο γοι ἴο μὲ ἀεαϊοαϊθα ἴο Ἔς σοά. [8150 
δᾶ Π6 ψ 016 βἴοσυ ᾿πβου θα οἱ 1ὑ-- ῊΥ Π8Π16 ἃ8 ὑΠ6 
σίνεῦ ; ὑμαὺ οὗ Ῥεγίδυβ, ὑπΠ6 τᾶκοῦ; [5 ἰά68 ; ΤΩ 

Ἰυβίϊςε ; [Π6 δρῦ ριυπίβῃτηεπ ; {πΠ6 βοπρβ οὗ {Π6 οἷθνεῦ 
τηαϑύδ]- σου ὺ δηα ἴἢς ἤγβὺ ὑτῖ8] οὗἉ {Π6 πιο. 

εΥοι Ψ|}} ἀο νμᾶὺ 15 τὶρῃῦ, θη οὗ εὶρῆὶ, 1 
ο γοῦ ΟΠΕΙ 5δουῆσα ἴῃ τὴν Ὀ6 ΠΑ} 10} ΤΩΥ δι αββα οΥ5, 
Δα ἰἢ γοὺ 5εὺῦ ὑπὸ θᾺ]}] ὉΡ ἰπ ἃ ἴδίγ ρδοθ. ἴῃ ἴδῃς 
[δια ρ]6-6]1οβα, ὑΠπαῦ 411 τὰν ποὺ ἢον 1 468] ψ τ δα 
τΏ6 ῃ ἃπα ἢον 1 τεαυΐζε {πεῖν εχίγαναραπί ἱπο] αὐ }5 
τον νὶ οκεάμποθθ. [πάροϑα, [ἢ]5 δήδι! οὗἉ [1156] ἰ5 

ἜΠΟΙΡᾺ ἴο μον ΓΩΥ οδαγδοῖθν: Ῥευ]δι5 νγὰ8 ρα Πἰϑῃ δα, . 
16 Ὀ0]} νγαβ ἀδάϊοαϊεα νἱϊπουῦ Ὀεὶπρ Κερὺ ἴο ρίρε 
ψΠθ ΟἰΠοΥβΒ ΘῈ Ρυπίβῃθα δηᾶᾷ ψἱπουῦδ Πανίηρ 
ΡΙαγδα δὴν οὔ ἴπψπε ἔπδῃ ὑπ6 Ὀ6]]ονίηρα οὗἉ 18 
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ΤΗΕ ΨΟΒΚΒ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

αὐτῷ καὶ πεῖραν ἔλαβον τῆς τέχνης καὶ κατέπαυσα 
τὴν ἄμουσον ἐκείνην καὶ ἀπάνθρωπον ὠδήν. καὶ τὰ 
μὲν παρόντα ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ τῷ θεῷ ἀναθήσω 
δὲ καὶ ἄλλα πολλάκις, ἐπειδάν μοι παράσχῃ 
μηκέτι δεῖσθαι κολάσεων. 

Ταῦτα μέν, ὦ Δελφοί, τὰ παρὰ τοῦ Φαλά- 
ρίιδος, ἀληθῆ πάντα καὶ οἷα ἐπράχθη ἕκαστα, 
καὶ δίκαιο. ἂν εἴημεν πιστεύεσθαι ὑφ᾽ ὑμῶν 
μαρτυροῦντες, ὡς ἂν καὶ εἰδότες καὶ μηδεμίαν τοῦ 
ψεύδεσθαι νῦν αἰτίαν ἔχοντες. εἰ δὲ δεῖ καὶ 
δεηθῆναι ὑπὲρ ἀνδρὸς μάτην πονηροῦ δοκοῦντος 
καὶ ἄκοντος κολάζειν ἠναγκασμένου, ἱκετεύομεν 
ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ᾿Ακραγαντῖνοι“ Ἑϊλληνές τε ὄντες καὶ. 
τὸ ἀρχαῖον Δωριεῖς, προσέσθαι τὸν ἄνδρα φίλον 
εἶναε ἐθέλοντα καὶ πολλὰ καὶ δημοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ 
ἕκαστον ὑμῶν εὖ ποιῆσαν ὡρμημένον. λάβετε οὖν 
αὐτοὶ τὸν ταῦρον καὶ ἀνάθετε καὶ εὔξασθε ὑπέρ τε 
τῆς ᾿Ακράγαντος καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ Φαλάριδος, καὶ 
μήτε ἡμᾶς ἀπράκτους ἀποπέμψητε μήτε ἐκεῖνον 
ὑβρίσητε μήτε τὸν θεὸν ἀποστερήσητε καλλίστου 
τε ἅμα καὶ δικαιοτάτου ἀναθήματος. 

Β 

Οὔτε ᾿Ακραγαντίνων, ὦ ἄνδρες Δελφοί, πρό- 

ἕενος ὧν οὔτε ἰδιόξενος αὐτοῦ Φαλάριδος οὔτ᾽ 
39, ΞΜ Α 3 Ἁ Ἁ 3 ’ Φ40.9 32 ἢ Γ 

ἄλλην ἔχων πρὸς αὐτὸν ἢ εὐνοίας ἰδίαν αἰτίαν ἢ 

μελλούσης φιλίας ἐλπίδα, τῶν δὲ πρέσβεων 
ἀκούσας τῶν ἡκόντων παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιεικῆ καὶ 

7 ’ ΄ Ἁ 9 Ἁ Ψ , Ἁ 

μέτρια διεξιόντων, καὶ τὸ εὐσεβὲς ἅμα καὶ τὸ 
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ΡΗΑΛΑΙΙΑΒΙΒ Π 

ΤΊ Δ ΚΟΥ, δηα ἢΐθ οᾶ586 βυ !οοα τὴθ ἴο ὑγῪ ἴΠ6 ἱπνθη τοι 
Δα ῥΡυῦ δὴ ἐπα ἴο ὑπαῦ ὑπ ηβρίγθα, ἱπῃυτηδη τηυδίο. 
Αὐ ρῥγεβεηῦ, {115 15 ψῇηῃδῦ 1 οἴου με ροά, Ὀυΐ [514}} 
ΠΊΔΚΘ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΥΠΕΟΙ ρΊ 5 85 ΒΟΟΠ: ἃ8 ἢ6 ρδυτηϊῦβ τὴ6 ἴο 
ἀἴϑρθηβα τ ρα πἰϑητηθη ἴδ. 
ΤῊ 8, τα οὗ ΠΕΙΡΗΪ, 15 ὑΠ6 τηθβϑβᾶρο ἔγοτῃ ἢ] Ασβ, 

4}1} οὗ [Ὁ σι δπα δνοσυυυ ίηρ Ἰυ5ὺ ἃ5. ἰῦ ἴοοῖκ ρ]δςα. 
Υου ψου]Ἱὰ Ρὲ ͵υβι1Π6α ἱπ Ὀε]ανηρ ΟἿἿ ὑθϑιϊ ον, 
8ἃ5 ΜῈ Κπον {π6 ἔλοϊθ δα ἤἢᾶνα πόνον γεὶ δα [Π6 
τερυϊαίίοη οὗ Ρεΐηρ υπίγαϊηι]. Βαὶ 1 1Ὁ 15 ΠΟΘ ΒΒΑΤΎ 
ἴο τοβϑοῦῖ ἴο δηγθαῦυ οα θεΠ]ῇ οὗ ἃ τᾶπ ΨῆΟ ἢ 88 
ῬΘΘΠ ΨΓ͵ΟΠΡΙΥ ὑπουρηϊ ν]οκοα δηα ἢδ85 Ὀδθη οοιη- 
ΡΕΙἸδα ἴο ρυῃΐβἢ ρβορὶα ἀραϊπϑὺ ἢ15 ψ1}}, ΤΠ Θ πα να, ἴῃ 6 
ΡΘΟΡΪΘ οὗ Αογαρδβ, ασεακβ οὗ Πογίδη βἴοςκ, θθβεεοῦ 
γοὰ ἴο σταηΐ ᾿ΐτα δοοθθα ἴο ἔῃ6 βδῃοίιδσυ, [Ὁ ἢ 
865 ἴο θὲ γουγ {το μα πᾶ ἰβ ἱπο] θα ἴο σοΟΠ οσ 
ΤΏΔΗΥ Ὀαποῆϊθ οἢ ΘΔ οἢ δηά 41] οὗ γου. Τακο [ἢς ὈῈ]}]} 
6 ; αεαϊοαῖα 1, ἃπα ΡὈΥΆΥ ἴοὼγ Δούᾶραβ δηα ἴῸΓ 
ῬΑ] Αγῖβ Πἰτηβ6] ἢ ἢ)οῸ ποὺ 86 Πα τ15 ΤΑΥ͂ ὉΠ ΘΟΘΒΘΓῺ] 
ΟΥ ἰπ80}} Ὠΐπη οὐ ἀδρτῖνε πε ροά οὗὨ δὴ οβενγϊπρῇαῦ 
ΟΠΟ6 τηοϑῦ θΘδυ Ὁ] ἀπα τηοβί Πὐηρ. 

Π 

[δὰ ποῖον 8ηῃ οἶἶοῖαὶ τεργεβοηϊαϊνε οὗ [Π6 
ΡΘΟρΡΙε οὗ Αογαραβ, θη οὗ δ Ιρΐ, ΠΟΥ ἃ Ῥδύβοῃδὶ 
γοργοϑθηϊαϊδνε οὗ δ αὶ Ὠϊτηβοὶῖ, πὰ 1 ἢδνε πὸ 
Ρυναϊα στουπά δ 8}} ἔου ροοα-ν}}} ἴο ἷπὶ πα ΠΟ 
ἐχρθοϊαϊἝοη οὗ ἔαΐαγα ἔπ πάβῃρ. Βαῦ δεν ᾿ἰδιθηΐπρ 
ἴο ἴΠ6 ΥγΘΆβοθ 0 ]6 δηᾶ τειηρογαΐε βίοσυ οὗ ὑπ6 δῃ- 
ὈΑββδουβ ΏΟ Πᾶνα οοὴδ ΠΌΤ ἢΐπη, 1 Υἶδα ἴῃ ὑΠ6 
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Ἶ ΤΗΕ ΜΨΟΒΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

κοινῇ συμφέρον καὶ μάλιστα τὸ Δελφοῖς πρέπον 
προορώμενος ἀνέστην παραινέσων ὑμῖν μήτε 
ὑβρίζειν ἄνδρα δυνάστην εὐσεβοῦντα μήτε ἀνά- 
θημα ἤδη τῷ θεῷ καθωμολογημένον ἀπαλλοτριοῦν, 
καὶ ταῦτα τριῶν τῶν μεγίστων ὑπόμνημα εἰς ἀεὶ 
γενησόμενον, τέχνης καλλίστης καὶ ἐπινοίας 
κακίστης καὶ δικαίας κολάσεως. ἐγὼ μὲν οὖν 
καὶ τὸ ἐνδοιάσαι ὑμᾶς ' ὅλως περὶ τούτου καὶ ἡμῖν 
προθεῖναι τὴν διάσκεψιν, εἰ χρὴ δέχεσθαι τὸ 
ἀνάθημα ἢ ὀπίσω αὖθις ἀποπέμπειν, ἀνόσιον ἤδη 
εἶναι νομίζω, μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ ὑπερβολὴν ἀσεβείας 
ἀπολελοιπέναι' οὐδὲν γὰρ ἀλλ᾽ ἢ ἱεροσυλία 
τὸ πρᾶγμά ἐστι μακρῷ τῶν ἄλλων χαλεπωτέρα, 
ὅσῳ τοῦ τὰ ἤδη ἀνατεθέντα συλᾶν τὸ μηδὲ τὴν 
ἀρχὴν τοῖς ἀνατιθέναι βουλομένοις ἐπιτρέπειν 
ἀσεβέστερον. 

Δέομαι δὲ ὑμῶν Δελφὸς καὶ αὐτὸς ὧν καὶ 
τὸ ἴσον μετέχων τῆς τε δημοσίας εὐκλείας, εἰ 
φυλάττοιτο, καὶ τῆς ἐναντίας δόξης, εἰ ἐκ τῶν 
παρόντων προσγένοιτο, μήτ᾽ ἀποκλείειν τὸ ἱερὸν 
τοῖς εὐσεβοῦσι μήτε τὴν πόλιν πρὸς ἅπαντας 
ἀνθρώπους διαβάλλειν ὡς τὰ πεμπόμενα τῷ θεῷ 
συκοφαντοῦσαν καὶ ψήφῳ καὶ δικαστηρίῳ δο- 
κιμάζουσαν τοὺς ἀνατιθέντας" οὐδεὶς γὰρ ἔτι 
ἀναθεῖναι τολμήσειεν ἂν εἰδὼς οὐ προσησόμενον 
τὸν θεὸν ὅ τι ἂν μὴ πρότερον Δελφοῖς δοκῇ. 
ὁ μὲν οὖν Πύθιος τὴν δικαίαν ἤδη περὶ τοῦ 
ἀναθήματος ψῆφον ἤνεγκεν εἰ γοῦν ἐμίσει τὸν 
Φάλαριν ἢ τὸ δῶρον αὐτοῦ ἐμυσάττετο, ῥάδιον ἦν 
ἐν τῷ ᾿Ιονίῳ μέσῳ καταδῦσαι αὐτὸ μετὰ τῆς ἀγού- 
σης ὁλκάδος, ὁ δὲ πολὺ τοὐναντίον ἐν εὐδίᾳ τε δια- 

1 ὑμᾶς ΜΒ3.: Ὀτγαοϊκούοα Ὀγ ΝΙόη, [ο]ονίπρ ΕἸ. ϑομιναγῦζ. 
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ῬΡΗΑΙΙΑΒΙ͂ 1 

ἰηογαβῖβ οὗ γο] ]ρίομ, οὗ οὐγ σοτητηοη ρ»ΟΟά δηά, ἀρονα 
411, οὗ ἴῃς αἱρσηῖν οὗ Περὶ ἴο ἐχμοσῖ γοὺ πεῖ 6. 
ἴο ἰπβ}ῖ ἃ ἀδνουΐ Το ΓΟ ΠΟΥ ἴο ρὰΐ ΑΨΔΥ ἃ οἱ 
ΑΙΚΕΔΑΥ ρ]εαρεά ἴο ἴΠε ροά, Εβρθοίδ!ν ἃ5 Ὁ ψ1}} Ὀ6 
ΤῸΓ Ἔν ἃ τ θη οἶδ] οὗ ἴτε α νοΥῪ βἰρσηϊβοδηῦ ὑπ ρθ.--- 

Ὀοδυῦ Ὁ} ννουκιηδηβῃΐρ, σψ]οκεά ἱηνθηξίνεποθβθ, ἀπά 
Ἰυδῦ ρΡυπὶϑητηθηΐ. Εὔνθη [ὉΓ γοὺ ἴο, Πεβιϊαϊα δρουΐ 
{Π15 τηδίδεν αὖ 811 δπα ἴο βῃυρτηϊδ 8 ἴῃς απσϑύϊοη 
ΒΟΟΣ ψνὰ 50] τϑοεῖνα {πὸ εΙΕἔ οὐ βεπά Ὁ Ῥδοκ 
ἀραὶῃ---ανθι {}||5 1, [ῸΓ Τὴν ρᾶγΐ, σομϑί δ ὺ ἱτρίοιβ ; 
ἱπάεεά, ποϊῃΐηρ 5Βῃογὶ οἵ εἊχύγειηθ βδοῦ!ερο, ον {Π6 
Βυδβίποββ ἰβ ποϊηϊηρ 6186 ὕμδη [ει ρ]6-ΤΟΌΡΘΓΥ, ΓᾺΓ 
ἸΏΟΓΘ βϑυΐίουβ ὑπ ΟΥΠΕΥ ἴΌγπῚ8 οὗ Ὁ Ὀδοδυβα ᾿ξ ἰ5 
ΙΏΟΓ6 ἱπηρίου ποὺ ἴο ἅ]|]οἨὁὺν ρξορὶθς ἴο τῃᾶκε ροἹῦβ 
γμθ ὑΠῈῪ Ψ}1]1 ὑπὰπ ἴο βἴθαὶ! ριθ Δαν ΠΟΥ ἅΓῈ 
)86ς. 

Α πιδὴ οὗ Ὠεὶρἢϊ τηγϑβεὶῖ δἀπα δη δαυλὶ ραγιϊοϊραπὶ 
ἴπ Οὐ ΡυὈ]ς σοοά πᾶς ἰἔ νγα τηδϊηΐδίῃ ἰὉ ἀπά ἴῃ 
ΟἿ αἰδγεραῦΐε ἰἔ να δοαῦῖτα Ὁ ἔγοιῃ [6 ργεβδαηῦ 856, 
ΙὍερ γοῦ πείζηοσν ἴο Ἰοοῖκ ἴῃς ἔδιυρὶα ἴο ψΟυβΠΙΡΡΟΙ͂Β 
ΠΟΥ͂ ἴο ρσῖνε πε νου] ἃ δα ορίπίομ οὗἨ {Π6 οἰδζγ 85 
οπα ὑπαῦ αὐ]ρὉ}]65 ονοῦ ὑπίηρβ βεηῦ [Π6 ροα, δηα ὑγ165 
δίνετϑ Ὀ. μδ]οῦ δηᾶ υτγ. Νὸο οπα ψου]Ἱα νϑηΐυγα ἴο 
δῖνε ἰπ ἔαΐαγτα ἢ Ὲ Κπανν ὑπᾶὺ πΠ6 ρσοά ψου]Ἱά ποῖ 
δοςδρῦ διυτΐπρ ποῦ ργανίουβ!Υ ἀρργονεα Ὀγ ὑΠμ6 τ 8 π 
οὗ Περι. 45 ἃ χιδίζον οὗ ἔδλοϊ, ΑροἹ]ο 85 8]γθϑαυ 
νοϊεά 5 }}Υ ἀρουῦ ὑπ6 ρίδ. Αὐ δὴν ταῖβ, ἰδ πὲ μαῖθα 
ΡΒ ]ατῖβ οὐ Ἰοα πε ᾿ἷβ ργεϑεηΐ, 6 οου]ᾶ βαβ!γ Πᾶνα 
ΒΌΠΚ ἰδ ἴῃ ὑπ6 τ]44]6 οὗ πε Ιοῃίδη 568, δίοῃσ νἱτἢ 
[Π6 510 ὑπαὺ ςαγτθα ἢ, Βαῖΐ, αυϊζε ἴο ὑπ6 σοη γα ΓΥ, 
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περαιωθῆναι, ὥς φασι, παρέσχεν αὐτοῖς καὶ σῶς ἐς 
τὴν Κέίρραν κατᾶραι. ᾧ καὶ δῆλον ὅτι προσίεται 
τὴν τοῦ μονάρχου εὐσέβειαν. χρὴ δὲ καὶ ὑμᾶς 
τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ ψηφισαμένους προσθεῖναι καὶ τὸν 
ταῦρον τουτονὶ τῷ ἄλλῳ κόσμῳ τοῦ ἱεροῦ" ἐπεὶ 
πάντων ἂν εἴη τοῦτο ἀτοπώτατον, πέμψαντά τινα 
μεγαλοπρεπὲς ᾿οὕτω δῶρον θεῷ τὴν καταδικά- 
ἕουσαν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ψῆφον λαβεῖν καὶ ὶ μισθὸν κομί- 

σασθαι τῆς εὐσεβείας τὸ κεκρίσθαι μηδὲ τοῦ ἀνα- 
τιθέναι ἄξιον." 
Ὁ μὲν οὖν τἀναντία μοι ἐγνωκώς, καθάπερ ἐκ 

τοῦ ᾿Ακράγαντος ἄρτι καταπεπλευκῷς, σφαγάς 
τίνας καὶ βίας καὶ ἁρπαγὰς καὶ ἀπαγωγὰς 
ἐτραγῴδει τοῦ τυράννου μόνον οὐκ αὐτόπτης 
γεγενῆσθαι λέγων, ὃν ἴσμεν οὐδ᾽ ἄχρι τοῦ πλοίου 
ἀποδεδημηκότα. χρὴ δὲ τὰ μὲν τοιαῦτα μηδὲ τοῖς 
πεπονθέναι φάσκουσιν πάνυ πιστεύειν διηγου- 
μένοις---ἄδηλον γὰρ εἰ ἀληθῆ λέγουσιν---οὐ 
ὅπως αὐτοὺς ἃ μὴ ἐπιστάμεθα κατηγορεῖν. εἰ δ' 
οὖν τι καὶ πέπρακται τοιοῦτον ἐν Σικελίᾳ, τοῦτ᾽ 
οὐ Δελφοῖς ἀναγκαῖον πολυπραγμονεῖν, εἰ μὴ 
ἀντὶ ὦ ἱερέων ἤδη δικασταὶ εἶναι ἀξιοῦμεν καί, δέον 
θύειν καὶ τἄλλα θεραπεύειν τὸν θεὸν καὶ συνανατι- 
θέναι εἰ πέμψειέ τίς, σκοποῦντες καθήμεθα εἴ 
τίνες τῶν ὑπὲρ τὸν Ἰόνιον δικαίως ἢ ἀδίκως 
τυραννοῦνται. 

Καὶ τὰ μὲν τῶν ἄλλων ἐχέτω ὅπῃ βούλεται: 
ἡμῖν δὲ ἀναγκαῖον, οἶμαι, τὰ ἡμέτερα αὐτῶν 
εἰδέναι, ὅ ὅπως τε πάλαι διέκειτο καὶ ὅπως νῦν ἔχει 
καὶ τί ποιοῦσι λῷον ἔσται" ὅτι μὲν δὴ ἐν κρημνοῖς 

1 ἄξιον Ἠογψοσγάθη : ἄξιος ΜΝΝ. 
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ἢδ νουο δαΐίθα ὑμθῖ ἃ οι ραβθαρθ, ὕΠ6Ὺ 58γ, ΔΠα ἃ 
βδε δυσίν! δ Οἴγγθα. ΒΒ. ὑῃῖ5 Ὁ 15. οΙθαγ ὑπαὺ [δ 
δοσθρὺβ ὑΠ6 ΤΠ ΓΟἢ᾿ 5 ΨΟΥΒΠΙΡ. Υοῦ τηυδβὺ οαδὶὺ {πΠ6 
Β5Β81ὴ6 νοΐδ 85 ἢδθ, δῃηά δαα {πῖϊ5 ὈῺῈ}Π ἴο ὑπῸ οὔμοὺ 
αἰϊτγδοϊοηβ οὗ [ἢ ἴδιῃρ]ε : ἔοσ Ὁ νου]α θὲ τηοβὺ ρτὸ- 
ῬΡοβίθτοιβ {πᾶῦ ἃ τη ψῆο ἢδ5 δε ῃΐ 50 τηδρηβοθηΐ ἃ 
ΡΙαβθηῦ ἴο ΟὐΥΓ ροα 5ῃοι]αὰ σοὺ πῃ βεπΐεπος οὗ 
Ἔχο] υβίοη ἔγου [6 βαποϊυδιυ δπᾶ 8ῃου]α Ὀὲ ραϊά ἔῸὺΓ 
ἢϊθ. ρμἰθοὺγ ὈΥ Ὀεΐῃρ ῥγοποιηοραῖ ἀπνγοσΐῃ ὄνεῃ ἴο 
86 8η δ] δὔίοῃ. 

ΤῊΣ τδὴ ψῆο Πο]ἄς [ῃ6 σομίγΆσΥ Ορ᾽πΐοη ταηϊεα 
δρουῦ ἴῃ6 ὑγταπὶβ τυγθῖβ ἃΠηΠὰ 8558} 15 πα 
ΤΟΌΡΟΥ65 δηα δράποίίοηβ 85 ἢ ἢς δά Ἰυβὺ ρυΐ 1ἰπἴο 
Ροτὶ ἔγοιη ΑοἼγαρᾶϑ, 8ἃ}} θυΐ βαγίηρ ὑμαῦ ες δα Ἀδθῃ 
8}. ἜΥ̓6 - 1 Π655; Μὰ Κπον, ἤονονοῦ, ὑμαῦ ἢς Πδᾶ5 ποῦ 
δνΕπ ὈΘΟΠ ἃ5 [ΔΓ ἔγοπὶ ΠΟΠΊΘ 85 ὑπεὲ Ροᾶαὺ. ὲὲ 
Βῃου]ά ποὶ σῖνα βιι ἢ βἴογίθβ Ὁ}} ογεάθποα Ἔἐνεὴ ἤθη 
ἴο]4 Ὀγ ὑμοβα ψῇο ρῥγοΐεββ ἴο ὲ ὑπ νἱοὐϊπηβ, ἔογ ἰὑ [5 
ἀουθε ἃ} νοῦ ον ὑπαν ἅγὰ [6]]ΠἸηρ ὑπ 6 τα. Μύςρἢ 
1688 Βῃου α να Οὔ Βα ῖν 5 ΡΙΆΥ {Π6 Δοσαβου ἴῃ τηαύίοῦβ οὗ 
ψ Ποἢ νὰ ἢᾶνα ἢῸ Κηον]θάρο. Βαΐ ὄνϑῃ 1 βοιμα- 
Πρ οὗ [πες βου ἢδ58 δοΐιδ!]ν ἴδίκεη ρ]8οα ἴῃ δον, 
ψο οὗ εΙρἢΪ ποοᾶ ποῖ ἰγουρίὶα οὔγβεῖνεβ ἀρουΐ ἰδ, 
ὉΠ]|685 6 πον νηΐ ἴο Ὀ6 Ἰυᾶροβ ἰηϑτθδα οὗ ργίεϑίβ, 
Δα ἤθη να βῃου]α 6 5δουιβοίηρ δα ρϑυξοστηίπρ' 
ἴῃς οὔμον αἰνίπα βεύνίοθβ ἃπα Πεὶρίηρ ἴο ἀεάϊοαϊεα 
ν δΐθνου ΔΉ ΟΠ βθηβε 5, 510 ἀπά δρεου]αῖε ψῃθῖμ 
ΡΘΟρΡΙΘῈ οἡ ἴδε οὔμεὺ 546 οὗ ἴῃς [οπίδῃ 868 ἅτε τυ]ϑᾶ 
705} ΟΥ̓ ἀπ᾿ υ50]}Υ. 

εὖ πε 5ιζυδϊίοι οὗὨἨ οὔμοσβ 6 δ8 1 την : ψ6, ἴῃ 
ΤΩΥ͂ ΟΡ᾿πίομ, τὺ ποοας γε }1Ζ6 Οὐ οὐ 5ἰζυαίοη---- 
γν δὺ Ὁ ννὰ58 οὗ οἱἹά, νι ῃδὺ [Ὁ ἰδ πον, πα ννῃηαῦ γε σδῃ 
4ο ἴο ρεῖϊεν 0. Ταῦ να ᾿νε οῃ οτᾶρβ δηά οιυ]υϊναῖα 

« 
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τε οἰκοῦμεν αὐτοὶ καὶ πέτρας γεωργοῦμεν, οὐχ 
Ὅμηρον χρὴ περιμένειν δηλώσοντα ἡμῖν, ἀλλ᾽ 
ὁρᾶν πάρεστι ταῦτα. καὶ ὅσον ἐπὶ τῇ γῇ, βαθεῖ 
λιμῷ ἀεὶ συνῆμεν ἄν, τὸ δ᾽ ἱερὸν καὶ ὁ Πύθιος καὶ 
τὸ χρηστήριον καὶ οἱ θύοντες καὶ οἱ εὐσεβοῦντες, 
ταῦτα Δὲλ ῶν τὰ πεδία, ταῦτα ἡ πρόσοδος, ἐ ἐν- 
τεῦθεν ἡ εὐπορία, ἐντεῦθεν αἱ τροφαί---χρὴ γὰρ 
τἀληθῆ πρός γε ἡμᾶς αὐτοὺς λέγειν---καὶ τὸ λεγό- 
μενον ὑπὸ τῶν ποιητῶν, ἄσπαρτα ἡ ἡμῖν καὶ ἀνήροτα 
φύεται τὰ πάντα ὑπὸ γεωργῷ τῷ θεῷ, ὃς οὐ 
μόνον τὰ παρὰ τοῖς “Ἕλλησιν ἀγαθὰ γιγνόμενα 
παρέχει, ἀλλ᾽ εἴ τι ἐν ᾧ ρυξὶν ἢ ἢ Λυδοῖς ἢ Πέρσαις 
ἢ ᾿Ασσυρίοις ἢ Φοίνιξιν ἢ ᾿Ιταλιώταις ἢ Ὕπερ- 
βορέοις αὐτοῖς, πάντα ἐς Δελφοὺς ἀφικνεῖται. καὶ 
τὰ δεύτερα μετὰ τὸν θεὸν ἡμεῖς τιμώμεθα ὑφ᾽ 
ἁπάντων καὶ εὐποροῦμεν καὶ εὐδαιμονοῦμεν' 
ταῦτα τὸ ἀρχαῖον, ταῦτα τὸ μέχρι νῦν, καὶ μὴ 
παυσαίμεθά γε οὕτω βιοῦντες. 

Μέμνηται δὲ οὐδεὶς πώποτε ψῆφον ὑπὲρ ἀνα- 
θήματος παρ᾽ ἡμῖν ἀναδοθεῖσαν οὐδὲ κωλυθέντα 
τινὰ θύειν ἢ ἢ ἀνατιθέναι. καὶ διὰ τοῦτ᾽, οἶμαι, καὶ 
αὐτὸ εἰς ὑπερβολὴν ηὔξηται τὸ ἱερὸν καὶ ὑπερ- 
πλουτεῖ ἐν τοῖς ἀναθήμασιν. δεῖ τοίνυν μηδ᾽ ἐν τῷ 
παρόντι καινοτομεῖν μηδὲν μηδὲ παρὰ τὰ πάτρια 
νόμον καθιστάναι, φυλοκρινεῖν τὰ ἀναθήματα καὶ 
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ΤΌΟΪΚ5. 15 βοιηθι ηηρ γα παρα ποῖ ναὶ ἕογῦ Ηοιηθσ ἴο 
1611 ι.5--ΔΏ ΟΠ ΘΟ οδπ 566 Ὁ ἔογ τη] 1] Α5 ΓᾺΡ δ5 
ἴΠε Ἰαπα 15 σοποοῖηθά, να 5Βῃου]α αἰνγᾶγβ Ὀ6 οἤθθκ ὈῪ 
͵Ον] τ βἴασναϊοη : {Π6 ζειηρ]6, [Π 6 σοά, [Π6 οΥδο]6, 
[Π6 βου οοῦβ 8δη6 ἴΠ6 ψουβῃϊρρεῖθ---[ἢθ86 ἅγὸ {ῃ 6 
στα ϊη- απ. οὗ 1) ε]ρηὶ, [656 ἀῦὰὲ οὔν στενεπαθ, {Π 656 
ΔΥ6 ἴῃς βουγοθβ οὗ ΟἿΓ ῥγοβρεῦ ον δηα οὗ οὔ 5υ}0815- 
ἴθῃος. γε 5!ου]α βρεὰκ ὑπμε ἔγυΐϊῃ διηοηρ ΟἸΓΒΕΪν 68, 
ἃὖ ΔΩΥ γαῖα ! ““ Πβον πα ὑπ0}16 6, 2 45 {6 ροδίβ 
58} γ, Θνδσυ ηρ 185 σἸΌΨΙ ΤῸΓ ὕ8 ψΊ ἢ [Π6 ροά ῸΣ ΟἿΓ 
Πυθραηάιηδῃ. Νοῦ ΟΠΪΥ 4065 ἢ νουοῃϑβαΐβ ὺ5 {με 
σοοά {πΐηρβ ἔουπα διηοὴρ 6 Οτγεεῖϑ, Ρυΐῦ Ἔνεῦν 
Ρτοάυςΐ οὗ ὑῃς Ῥηγγρίδηβ, {πΠ6 Γγαΐδη8, ἴΠ6 Ῥεγβίδηϑ, 
16 Αϑϑγγίδηβ, ὑπὸ Ῥῃοδηϊοίδηβ, ὑμ6 108}18Π8 δμα Ἔνθ. 
{πε Ηγρευθογθδηβ οοιηθβ ἴο  ρη. Απα πεχὺ ἴο 
1ῃ6 γκοα νὰ ἂὰὲ με] ἃ ἱπ Βοποὺῦ ὈΥ 8}1] τηξδι, ἃπά ψν6 
ΔΙΘ ὈΓΟΒΡΟΙΟΙΒ δηἀ ΠᾶΡΡΥ. Τῆυβ ἰὉ ψνὰ5 οὗἉ οἱά, {8 
10 ἢᾶ5 θδθη }}} πον, ἃπά τηδύ ψὰ πεν ὺ οθα86 ἰθδαϊηρ 
[Π]5 1ἰξε ! 

ΝΕνοΥ ἴῃ ἴΠ6 ΤΩΘΙΠΊΟΥΥ Οὗ ΔΩΥ ΤΙηδῃ ἤδνα να ἴδκϑῃ 
ἃ νοῖδ οἢὴ ἃ βἰἶ, ογ ργενεηϊεα δηγομα ΠΌτα 5δουϊ ποίησ 
οὐ ρίνίησ. Εογ {Π18 νΕΥῪ γεϑβοι, 1 ὑμίπκ, ὕΠ6 ὕθιρ]8 
[148 ὈΓΟΒΡΟΙΘα οχ γδογα ΠΑ ΥΠ]Ὺ 8Πηα ἰδ Ἔχοθββίνοὶυ τ ἢ 
πη γχίδθ. Ὑμογοίοσαε νὰ οὐρῃῦ ποῖ ἴο πηᾶκε ΔΗΥ͂ 
ἱππονδύϊοῃ ἴῃ {Π6 ργθϑεηῦ οᾶβ6 δηα ὕγεὰκ ργδθοβάθηϊΐβ 
ὈΥ βου ἃρ ὑπ6 ρῥγδοίίοθ οὗ Ἵδηβοῦίην δ 5 δηά 
Ἰοοκίπρ ἱπῖο πε ρεάαΐργες οὗ [πΐηρβ ὑπμαῦ γα βεηῦ 

1 “ΒοΟΚΥ Ῥυύμο ᾽ 18 ὕνῖοθ πηθηθ]οπθα ἰη ὑπ6 Ζ7ταὰ (2, δ]9 ; 
9, 405)..υΎ Βαῦύ Ἰλιοΐδη 15 ὑπ Κίηρ ραν Ὁ] ὶν οὗ ὑ86 Ηοπιθγὶο 
Ἡγιὴη ἰο Αρο]ὶο, ἰοννασά [Π6 οἷοβα οἵ νοι (5961.) ὉΠ 6 
Ογούδηβ γοη ΑΡΟ]]ο 88 βου ]θα δὖὺ Πϑ]Ρἢϊ αβὶς ῃἴτη πον ὕπο Υ 
δΓΘ ὕο ᾿ἷνθϑ; ““ἴου ἤθγθ 'ἴ8 Ὡ0 ἰονϑὶγ νἱπϑ- ἰδ πα οὐ ἔθ 0}16 σ οῦθ." 
Ηοθ {6118 ὑμθπὶ ὑμαῦ ὕΠ6Υ πᾶνθ ΟὨ]Υ ὕο Βδιριηύου Βῆθ6ρ, 8ηα ἃ]] 
ὑμδῦ τηϑθῃ Ὀγίηρ ἷπὶ 8}}8}} Ὀ6 ὑΠ 6 ̓ ΓὙ8. 

2 ΉἩόοιθσ, Θά. 9, 109; 123. 
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γενεαλογεῖν τὰ πεμπόμενα, ὅθεν καὶ ἀφ᾽ ὅτου καὶ 
ὁποῖα, δεξαμένους δὲ ἀπραγμόνως ἀνατιθέναι ὑπη- 
ρετοῦντας ἀμφοῖν, καὶ τῷ θεῷ καὶ τοῖς εὐσεβέσι. 

Δοκεῖτε δέ μοι, ὦ ἄνδρες Δελφοί, ἄριστα βου- 
λεύσεσθαι' περὶ τῶν παρόντων, εἰ λογίσαισθε 
ὑπὲρ" ὅσων καὶ ἡλίκων ἐστὶν ἡ σκέψις, πρῶτον 
μὲν ὑπὲρ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ" ἱεροῦ καὶ θυσιῶν καὶ 
ἀναθημάτων καὶ ἐθῶν ἀρχαίων καὶ θεσμῶν 
παλαιῶν καὶ δόξης τοῦ μαντείου, ἔπειτα ὑπὲρ τῆς 
πόλεως ὅλης καὶ τῶν συμφερόντων τῷ τε κοινῷ 
ἡμῶν καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ Δελφῶν, ἐπὶ πᾶσι δὲ τῆς 
παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις εὐκλείας ἢ κακοδοξίας" 
τούτων γὰρ οὐκ οἶδα εἴ τι μεῖξον, εἰ σωφρονεῖτε, 
ἢ ἀναγκαιότερον ἡγήσαισθε ἄν. ᾿ 

Περὶ ἐμὲν οὖν ὧν βουλευόμεθα, ταῦτά ἐστιν, 
οὐ Φάλαρις τύραννος εἷς οὐδ᾽ ὁ ταῦρος οὗτος οὐδὲ 
χαλκὸς μόνον, ἀλλὰ πάντες βασιλεῖς καὶ πάντες 
δυνάσται, ὅσοι νῦν χρῶνται τῷ ἱερῷ, καὶ χρυσὸς 
καὶ ἃ υρος καὶ ὅσα ἄλλα τίμια, πολλάκις 
ἀνατεθη ησόμενα τῷ θεῷ" πρῶτον μὲν γὰρ τὸ κατὰ 
τὸν θεὸν ἐξετασθῆναι ἄξιον. τίνος οὖν ἕνεκα 
μὴ ὡς ἀεὶ “μηδὲ ὡς πάλαι τὰ περὶ τῶν ἀναθη- 
μάτων ποιήσωμεν; ἢ τί μεμφόμενοι τοῖς παλαιοῖς 
ἔθεσιν καινοτομήσωμεν; καὶ ὃ μηδὲ πώποτε, 
ἀφ᾽ οὗ τὴν πόλιν οἰκοῦμεν καὶ ὁ ὁ Πύθιος χρᾷ καὶ ὁ 
τρίπους φθέγγεται καὶ ἡ ἱέρεια ἐμπνεῖται, γε- 
γένηται παρ᾽ ἡμῖν, νῦν καταστησώμεθα, κρίνεσθαι 
καὶ ἐξετάζεσθαι τοὺς ἀνατιθέντας ; καὶ μὴν ἐξ 

1 βουλεύσεσθαι Ἐοϊΐ2 : βουλεύεσθαι Μ᾿Ν. 
5. ὑπὲρ ϑοιηιηογτοαῦ : πρῶτον ὑπὲρ Μ5Ν. 
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ἢδτγα, ἴο 566 ψ ΒΕΥῈ ὑΠ6 Ὺ οοπλα ἴτομι δηα ἔτοτη γ᾿ ΠΟΠΊ, 
8ΔΠα ψηδὺ ὑπΠῈγ ἃα : νὰ ββου]α τεοεῖνα ὕπο δπά 
ἀεαϊοαῖα ὕμεῖ ψιπουϊ οὔδοϊουβπαββ, βευνίπρ ὑοῦ 
Ραγῦϊεβ, [6 σοᾶ δῃα [πε ννουβ ρΡ 5. 
0 βϑδϑῖῃβ ἴο “δ, πθη οὗ ἢ ερῆϊ, ὑμαῦ γοὺ ν}}} 

Ποπλ6 ἴο ἴῃς μαβῦ φοῃπο]υβίοῃ ἀρουῦ {πΠῸ ργεβεηῦ οᾶβ6 
1 γου 5ῃου]α σομβί 6. ἔΠ6 ΠΤ ΟΓ πα {ῃς τιᾶρπϊτυάς 
οὗ 088 ἰδβιι68 ἱῃνοϊνεα ἴῃ {πῸ φυεϑάοη---ἢγδῦ, [6 ρσοά, 
1ὉπΠ6 ἴειμρίε, βδουῆςοεθ, σίἕβ, οἱά ουδβἴοτηβ, {ϊπη6- 
Βοηουγοα οὔϑουνδηοοβ δα {6 ογραϊῦ οὗἨ τῆς ογδοῖ]ο: 
ὕΠθη 16 ψῃοῖα ΟἿἿΥ δηὰ {πε ἰπίεγεδῖβ ποῦ ον οὗ 
ΟΡ Ῥοᾶαν Ὀυΐϊ οὗ ἜΥΕΥῪ τηδη ἴπ ΠεΙρἢϊ ; ἃπὰ ποτα 
ὕμαῃ 411, ΟΟΤ σοοά οΥ δα πϑιὴθ 'ἵπ [6 νοῦ], 1 
Πᾶνα πὸ ἀουθὺ {πᾶὺ ἰἦ γοιι ἃγα ἰπ γὙΟῈΓ 86 Π865 γοὰ 
Ὑ}111 ὑπ} ποίῃῖηρ' πλοῦ ἱταρογίδηῦ ΟΥ̓ ΤΟΥ νἱἴ8] [Π Δ 
[Π656 ἰββαθδ. 
ΤῊ 18 ψνῃαὺ νὰ δῖα ἰῃ οοπϑυϊ ζαίίοη δρουΐ, {Π 6 : 

ΟΣ ἰ8 ποῦ ΡΠ Δ]ασίβ (6 βίῃρία ὑγγδηῦ) οὐ 15 Ὀὺ]]} 
οὗ Ῥγοῃζε οἠἱυ, μυὺ 411 Κίπρεβ δἃπα 81} ᾿πόπᾶγοῇβ ψνΠῸ 
πον ἔγεαιυθπῦ {Π6 [ΕΙΏρ]6, ἃπα “ο]α δπα 5||ν8γ δηῃηᾶ ἃ]] 
οὔμον ὑπίηρβ οὗ ῥγίος ὑμδῦ ψ1}} θὲ ρσίνεη δε ροᾶ οῃ 
ΤΩΔΗΥ ΟΟοδβίοη8. Τὴ6 ἤγβὶ ροϊπῦ ἴο ΡῈ ἱπηνοβι ραϊεα 
ΒΠου}]α θὲ ὑμῈ ἱπίεγεδὶ οὗ με ροά. ΨΥ βῃου]ὰ 
νγ6 ποῦ τηδηδρα ἴΠ6 τηδίϊεν οὗ σίβ δ5 αὶ ἤᾶνα αἰ νγΑΥ8 
ἄοπο, ἃ5 ψὰ αἷὰ ἴπ {Π6 Ὀαρὶππίπσ ἢ αὶ ἔδυϊῃ 
ἢδνα να ἴο πᾶ ψ ἢ ἴῃς ρσοοάᾶ οἱα ουδἴοχηῃβ, {Πᾶὺ να 
ΒΒουϊα τηλῖτο ἱπποναίίοπβ, δηα ὑπαὶ ψὰ βου] ἢον 
βοῦ ὋΡ ἃ ρῥγδοῖϊοα ὑῃαὺ ἢᾶ8 παν Ὶ οχίϑῦθα διηοηρ' 115 
βίηςσε πε ΟἿ 88 Ὀδεπ πῃ ϊοα, βῖποα οὺν σοα ἢδ5 
σίνεῃ οὔδο]68, βίποα π6 ὑσροα ἢδ5 ἢδά ἃ νοϊςθ δπά 
βίποα [Π6 ρῥγίθϑίεββ ἢ85 Ὀδεπ ἱπβρίγεά--- 6 ρῥγδοίϊοα 
οὗ ὑγγίηρ' Δη4 ΟΥΓΟ55-Ἔχδιηϊηΐπρ᾽ σίνουβ᾽ [ἢ ΘΟΠΒΟΘΟΌΘΠΟΘ 
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ΤΗΒΕ ΨΟΒΚΒ ΟΕ ΤύΌΟΘΙΑΝ 

ἐκείνου μὲν τοῦ παλαιοῦ ἔθους, τοῦ ἀνέδην καὶ 
πᾶσιν ἐξεῖναι, ὁρᾶτε ὅσων ἀγαθῶν ἐμπέπλησται 
τὸ ἱερόν, ἁπάντων ἀνατιθέντων καὶ ὑπὲρ τὴν 
ὑπάρχουσαν δύναμιν ἐνίων δωρουμένων τὸν θεόν. 
εἰ δ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς δοκιμαστὰς καὶ ἐξεταστὰς 
,ἐπιστήσετε τοῖς ἀναθήμασιν, ὀκνῶ μὴ ἀπορή- 
σωμεν τῶν δοκιμασθησομένων ἔτι, οὐδενὸς ὑπο- 
μένοντος ὑπόδικον αὑτὸν καθιστάναι, καὶ ἀναλί- 
σκοντα καὶ καταδαπανῶντα παρ᾽ αὑτοῦ κρίνεσθαι 
καὶ ὑπὲρ τῶν ὅλων κινδυνεύειν. ἢ τίνι βιωτόν, εἰ 
κριθήσεται τοῦ ἀνατιθέναι ἀνάξιος ; 

“ Ὁ “ζ( 

20 
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ΡΗΑΙΑΒΙΒ Π 

οὗ {πᾶῦ ἤπε οἱα ουβίοπχ οὗ υπτοβίγίεϊεα ἀοοαββ [ῸΥ 
411, γοῦ 866 ἴον πηϑὴν σοοα {πΐπρα 41 ὑπὸ ἴθιαρίε : 
811 τϑὴ ρσίῖνα, 86] ΒΟΠ]6 ΔΙῸ ΙΟ͵Ὲ ΘΈΠΕΟΙΟΙΒ ἴο {Π6 
δοά ἴπδῃ {πΠ6Ὶ} τθδη5 ψαγγδηῖ. Βυΐ ἰἔ γοὺ τμᾶκε 
γΟΌΒΟΪν 5. Ἔχ ΠΟΥ5. 8Ππα ἱπαυϊβίϊοῦβ ὉΡΟῚ οἱ5, 1 
ἀουνῦ νψγὰ 5141} ΡῈ ἱπ ννδηὴῦ οἵ ρεξορὶ]ε ἴο δχϑιηΐηβ 
Βαγθδῖσου, Ὁ ΠΟΡΟΟῪ ἢδ5 ἴπ6 οουγαρα ἴο ραΐ Ὠἰτηβ6 1 
οἡ ἴῃς ἀεἔδηβῖνο, ἃπα ἴο βἰδηάᾶ ὑγῖ4] πᾶ στῖϑὶς ἐνευγ- 
{Πῖηρ ἃ5 ἃ γεϑυ]ῦ οὗ βρεπαϊηρ 15 ἸΏΟΠΘΥ ᾿Δνίβη]γ. 
Έηο οδὴ επάυγε [1ξε, 1 ἢ6 15 ργοπουποραά ἀπνοῦτῃν 
ἴο τη8Κ6 δῃ οβ]αζίοῃ ἢ 
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ΗΙΡΡΙΑ8, ΟΚ ΤῊΕ ΒΑΤῊ 

“« Πδβουϊ ρύϊοῃ ᾽᾽ (ΘαρΡ ἢ Γ8818) νγα8 ἃ ἑδνουγιῦθ τίου !οδ] οχϑυ- 
οἶβθ, Ὁποῦ ἸΏΔῊΥ ἴγονηθα οἡ ἰύ. [Ι͂πη ὑπ6 ““ Βμοίοτϊς᾽ 
αἰγὶ υϊοα ἴο Ὠοηγϑίαβ οὗ Ἠδ)οαγηδβϑβιιβ (Χ, 17 [08θπου) 1ὖ 18 
ο8116ἃ ““8ὴ ΘΙΏΡΟΥ ΒΠ0 δηά ἃ ναβίθ οὗ νψογὰαβ." Τῦ 15 ὑΠ6 
ϑθῃθνα] ορίΐοη ὑμπαῦ {118 ῬΐθοΘ 18 ηοῦ ὃν [μπ 618}. 

ΨνΟΙ. 1. Ὦ 



ΙΠΠΙΑΣ Η ΒΑΛΑΝΕΙΟΝ 

Τῶν σοφῶν ἐκείνους μάλιστα ἔγωγέ φημι δεῖν 1 
ἐπαινεῖν, ὁπόσοι μὴ λόγους μόνον δεξιοὺς παρέ- 
σχοντο ὑπὲρ τῶν “πραγμάτων ἑκάστων, ἀλλὰ καὶ 
ἔργοις ὁμοίοις τὰς τῶν λόγων ὑποσχέσεις ἐπι- 
στώσαντο. καὶ γὰρ τῶν ἰατρῶν ὅ γε νοῦν ἔχων 
οὐ τοὺς ἄριστα ὑπὲρ τῆς τέχνης εἰπεῖν δυναμένους 
μεταστέλλεται νοσῶν, ἀλλὰ τοὺς πρᾶξαί τι κατ᾽ 
αὐτὴν μεμελετηκότας. ἀμείνων δὲ καὶ μουσικός, 
οἶμαι, τοῦ διακρίνειν ῥυθμοὺς καὶ ἁρμονίας ἐπι- 
σταμένου ὁ καὶ ἄλαι καὶ κιθαρίσαι αὐτὸς δυνά- 
μενος. τί γὰρ ἄν σοι τῶν στρατηγῶν λέγοιμι 
τοὺς εἰκότως ἀρίστους κριθέντας, ὅ ὅτι οὐ τάττειν 
μόνον καὶ παραινεῖν ἦσαν ἀγαθοί, ἀλλὰ καὶ προ- 
μάχεσθαι τῶν ἄλλων καὶ χειρὸς ἔργα ἐπιδείκνυ- 
σθαι; οἷον πάλαι μὲν ᾿Αγαμέμνονα καὶ ᾿Αχιλλέα, 
τῶν κάτω δὲ τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ ἀρῶ ἴσμεν 
γεγονότας. 

Πρὸς δὴ τί ταῦτ᾽ ἔφην; οὐ γὰρ ἄλλως 9 
ἱστορίαν ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος ἐπεμνήσθην 
αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τῶν μηχανικῶν ἐκείνους 
ἄξιον θαυμάξειν, ὁ ὁπόσοι ἐν τῇ θεωρίᾳ λαμπροὶ 
γενόμενοι καὶ μνημόσυνα ὅμως τῆς τέχνης κα 
παρα εἰγματα 1 τοῖς μετ᾽ αὐτοὺς) ατέλιπον' ἐπεὶ 
οἵ γε τοῖς λόγοις μόνοις ἐγγεγυμνασμένοι σοφισταὶ 

1 παραδείγματα Ἐοϊμδίοίπ : πράγματα Μ88. 
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ΗΙΡΡΙΑ5, ΟΚ ΤῊΕ ΒΑΤΗ 

Αμονα γν͵ἷβδα θη, 1 νηδϊηΐδίπ, [Π6 τηοϑῦ ῥγϑΐβθ- 
ὙΟΥΪΕΠΥ δία ΠΟΥ 0 ποῖ ΟὨΪΥ πᾶνα Βροθῃ οἰ ΝΥ 
οὐ {πε ὶγ Ῥδυῦουαῦ βυθ]θοῖβ, θὰϊ ᾶνα πγδᾶάθ πεὶγ 
ἈΒΒΟΥΠΟΩΒ σοοῦ Ὀγ ἀοίηῃσ {πΐηρθ ἴο τηδΐοῃ {ποιη. 
Τακα ἀοοΐογβ, ἔοῦ ἰμβἴϑηδα : ἃ τήδῃ οὗἉ β6 86, ΟὨ ΓἈΠΠὴ ν᾿ 
11}, ἀο65 ποῖ βΒ6η8 ἴον ἴῃΠ086 γῆ. δὴ [411 δροιὺΐϊ ὑπο ὶγ 
Ρτοΐεδδίοηῃ ὑεβδῖ, ναΐϊ ἴον ὑποβα ψῆο πᾶνε ἐγαϊποά 
ὑποιΏβοῖν 8 ἴο δοσου ] ]5ἢ βοτηθτϊηρ ἰῃ Ὁ. ΓΊΚονίβε ἃ 
ΤΩ βοΐ ΜἘῸ οΔη Εἰ τη561} μ]4ν ὑΠε ᾿γτὲ δῃὰ τΠ6 οἰἴμαγα 
8 ΒΕ ΕΓ, ΒΌΤΕΙΪΥ, ὑλ8ῃ ΟμῈ Ὑγὴ0 5'ἸΡ}]Υ ἢδ5 ἃ ρὈΟα ΘᾺΓ 
ἔον τγίμη δα βδυτήοσν. Απαᾶ ψῃν πεοοᾶ [6}] γοῦ 
τ8μαῖ [86 σεαηοταὶβ ν ῆοῸ μᾶνὰ δα τἱρμυΥ Ἰπαρσεα ἐπΠ6 
μεβϑὺ ψγεσε ροοᾶ ποῦ ΟἿΪΥ δὺ τωϑυβῃ δ] ]ΠὍηρ ὑΠ 61} ἔΌΥΟΘ 85 
δηα δα ἀγεβϑίηρ ὑπ θη, θυ δ Πεδάϊηρ οΠαΥραβ δπα δ 
ἀουρ!γ ἀεεάβ οι, νὰ Κρονν, ψῦα ΑρδΙλΘΙΏΠ ΠΟΙ 
δα ΑΟἢΠ]]65 οὗ οἱ, Α]εχαηᾶάθυ δῃᾶ Ῥυγγμ5 ΤΟΙ 
ΓΘΟΘΠΌγΥ. 
ὙῺΥ Πᾶνε [ἴ καἱὰ .411] ὑπ1|5}Ὁ [Ιὑ νὰϑ ποῖ ουΐ οὗ δῃ 

111-τηοα ἀδϑίγα ἴο δἱῦ τὴν Κηον]εᾶρε οὗ Ὠϊβίοτυ ὑπαὶ 
1 Ῥγουρθῦ [Ὁ ὑρ, Ὀαΐ Ὀεολυβα {πὸ βάτὴθ {πὶπρ' 15 {{π6 
ΟΥ̓ Θμρίποουβ---σα οὐ ρἢὐ ἴο δατηῖγα ὑμοβα ψο, ὑπουρἢ 
ἔδλυλουβ ἔογ Κπον]εᾶρο, ἢᾶνὰ γεὺ Ἰεδ ἴο Ἰαΐθὺ σεηα- 
γαϊ 5 ΤΟΙ ΠαΘΙΒ “δ ηα ρῥγοοΐβ οὔ ὑπεὶν Ῥυϑοῦοα) 5111], 
ἔογ τῇθῃ ἰγαϊ "6 ἴῃ ννογβ ΔΙΪοπο ψου]ὰ μεῖζον ΡῈ οδ]] ἃ 
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ΤΗΝ ΨΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

ἂν εἰκότως ον ἢ σοφοὶ καλοῖντο. τοιοῦτον 
ἀκούομεν τὸν Ἃ γενέσθαι καὶ τὸν Κνίδιον 
Σώστρατον, τὸν ἘΞ Πτολεμαίῳ χειρωσάμενον τὴν 
Μέ ἐμφιν᾿ ἄνευ πολιορκίας ἀποστροφῇ καὶ διαιρέσει 
τοῦ ποταμοῦ, τὸν δὲ τὰς τῶν πολεμίων τρι 
καταφλέξαντα τῇ τέχνῃ. καὶ Θαλῆς ὃ 
Μιλήσιος πρὸ αὑτῶν ὑποσχόμενος Κροίσῳ 
ἄβροχον διαβιβάσειν τὸν στρατὸν ἐπινοίᾳ κα- 
τόπιν τοῦ στρατοπέδου μιᾷ νυκτὶ τὸν Αλυν 
περιήγαγεν, οὐ μηχανικὸς οὗτος γενόμενος, σοφὸς 
δὲ καὶ ἐπινοῆσαι καὶ συνεῖναι πιθανώτατος. τὸ 
μὲν γὰρ τοῦ ᾿Ε'πειοῦ πάνυ ἀρχαῖον, ὃς οὐ μόνον 
τεχνήσασθαι τοῖς ᾿Αχαιοῖς τὸν ἵππον, ἀλλὰ καὶ 
συγκατα βῆναι αὐτοῖς ἐς αὐτὸν λέγεται. 
Ἔν δὴ τούτοις καὶ Ἱππίου τοντουὶ τοῦ καθ᾽ 

ἡμᾶς μεμνῆσθαι. ἄξιον, ᾽ ἱνδρὸς λόγοις μὲν παρ᾽ 
ὅντινα βούλει τῶν πρὸ αὐτοῦ γεγυμνασμένου καὶ 
συνεῖναΐ τε ὀξέος καὶ ἑρμηνεῦσαι σαφεστάτου, τὰ 
δὲ ἔ ἔργα πολὺ τῶν λόγων ἀμείνω παρεχομένου καὶ 
τὴν τῆς τέχνης ὑπόσχεσιν ἀποπληροῦντος, οὐκ ἐν 
τοιαύταις μὲν ὑποθέσεσιν ἐν αἷς οἱ πρὸ αὐτοῦ 
πρῶτοιξ γενέσθαι εὐτύχησαν, κατὰ δὲ τὸν γεωμετρι- 
κὸν λόγον ἐπὶ τῆς οθείσης, φασίν, εὐθείας τὸ 
τ ἔγωνον ἀκριβῶς συνισταμένου. καΐτοι τῶν γε 
ἄλλων ἕκαστος ἕν τι τῆς ἐπιστήμης ἔργον ἀπο- 
τεμόμενος ἐν ἐκείνῳ εὐδοκιμήσας εἶναί τις ὅμως 
ἔδοξεν, ὁ δὲ πος πη τε ὧν τὰ πρῶτα καὶ 
γεωμετρικῶν, ἔ δὲ ἁρμονικῶν καὶ μουσικῶν 
φαίνεται, καὶ ὅ χμῶς ἕκαστον τούτων οὕτως ἐντελῶς 

1 Πτολεμαίῳ χειρωσάμενον τὴν Μέμφιν᾽ ῬΔΙΤΏΘΓΡ : Πτολεμαῖον 
χειρωσάμενον καὶ τὴν Μέμφιν ΜΝ. ““ΓὉο0Κ ἜΡΩΣ διῃα 
Μοιρἢΐβ.᾽ 5. πρῶτοι Εἰ. ΟΔΡΡΒ : ποῦ ἴῃ ΜΑΝ. 
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ΗΙΡΡΙΑΒ, ΟΚ ΤΗΕ ΒΑΤΗ 

Ὑ 5 δ Γ 5 ὑΠΔ 156. ΘΌΘΙ 8ῃ ΘΠΡΊΠΘΟΙ ΜῈ ἅΓ6 [0], 
νγᾶ5 Ατοῃίτηθα65, ἀπά 4150 ϑοβίγαϊυβ οὔ Οπίάι8. Τῆς 

Ἰατίον ἴοοκ Μειρῃῖβ ἔον Ῥίοϊδιηυ ψιπουΐ ἃ βίεσε ὈῪ 
ταγηΐηρ [Π6 Υἶνοὺ δϑ4ε δηα αἰνιαϊηρ ἰῦ ; ἴῃ 6 ἔΌστη ΟΣ 
Βυγηεα [δε 5105 οὗ {π6 δπϑην ΕΥ̓ τρϑδῃβ οὗ ἢΪβ8 
Βοίθποθ. Απα Ὀεΐογα ὑπεὲὶγ ἀὴρ ΤΠΔ4]65 οὗ ΜΙ]εΐαβ, 
γνἢο δα ῥγοχηδεα Ογοσβὰβ ἴο βεῦ ἢ15 ΔΙΎΩΥ ΔΟΥΌ55 ὑπ 6 
Εα]γ5 ἀτυβῃοα, μη κ5 ἴο 8 ἱπροπυΐν Ὀγουρῦ {Π6 
Τἶνεν τουπᾶ Ὀϑῃηα {πὰ οδρ ἴῃ ἃ 5'ῃρ]6 ηἰρῃΐ. 
Υεῖ ἢῈ νψὰϑ ποὺ ἃπ δηρίποεῦ : ἢθ νγὰβ ψῖβθ, ἢον- 
ΕΥΘΓ, Δηα νΘΙῪ 840]6 δ ἀν βίηρ οἾδηβ πα ρσγδβρίηρ 
ῬτΟΌ]Θη8. Α.5 ἔου {με οδβε οὗ Εξρεϊυδ, 10 15 ργθϊβιοσϊο : 
ἢδ6 15 5814 ποῖ Οἡ]Υ ἴο πᾶνε τηδάβ ἔπε ψοοάβῃ ἤουῦβε 
ἴον ἴῃ6 Αομδθδηβ μυΐ ἴο ᾶνε ροπε ἱπίο ἰΐ δ]οπρ 
ψ ἢ {Πετὰ. 
ΟΠ Αἰοηρ ἔμαθα τθη Ηἰρρίαβ, οὐγῦ ονὴ οοπίειη- 
ῬΟΥΆΓΥ, ἀθβαῦνοβ πηθηϊοη. Νοῖῦ ΟἿ]Υ 5 ἢ ὑγαϊπεα ἃ5 
ὨΣΡΏΪΥ ἴῃ με τί οὗ Βρθεοὴ 85 δὴν οὗ [γ15 ργβάδθοθββουβ, 
Δη4 ΑἸ1|ὸ αὐοκ οὗ σοι ρι μοπβίοῃ Πα οἶδα ἴῃ Ἔχροϑὶ- 
τίοῃ, θαΐ Πα ἰ5 θεΐζοσ δὖ δοϊΐοῃ ἴδῃ βρβεςοῖ, πὰ {185 
᾿ΐ5 ῬΥΟ  βϑίο ἃ] ργοσ 565, ποὺ τη τον ἀοίηρ 50 ἴῃ ἰῃο86 
τηδύϊευβ ἱπ σῇ ]οἢ ἢἷ8 ργδάθοδθθοιβ βυοοθθαθα ἴῃ 
εϊάπρ ἴο {πε ἔογε, Ραΐ, 85 ἴπμ6 σεοοχηοιγ οἷδπϑ ρμαυΐὺ 1ἴ, 
Κηονίηρ μον ἴο οοηδίγιοῦ ἃ ὑπ σ]α δοουγαῦθὶ] ΘΟ ἃ 
σίνεη θᾶ56.1 Μοσξδονϑὺῦ, ψ ῃοσθδᾶβ θοῦ οὗ ἴῃς οὔ 5 
τ κοα ΟἹ βϑοΐθθ οὔς ἀδραγίχηθηῦ οὗ βοίδῃος δηα 
ΒΟ ρΡΐ ἴδτηθ ἴῃ ἰΐ, τηδκίηρ ἃ ἤδηθ ἴον ΠΪΠ1561} ἴῃ 
βρὶϊε οὗἨ {15 ἀεδ] πη αϊϊοη, 6, οὐ ὑπ6 ΘΟ ΓΑΓΥ, 15 
ΟἸΘΑΥΙΥ 8 Ἰθδ θυ ἴῃ ΠΑΓΙΏΟΩΥ Πα τηιϑὶς ἃ5 νν 61} 85. ἱπ 
ΘΠΡΊΘοηρ ἃπΠα σοοχηθίυ, 8η6 γεὺ Π6 βῆοννβ ἃ5 

Δ Τὴ οὔμοὺ ψογάβ, ἢ ᾿)88 οΥἹρ ΠΑ]10γ. 

31 



ΤΗΕ ΨΟΒΚΒ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

δείκνυσιν ὡς ἕν αὐτὸ μόνον ἐπιστόμενος. τὴν μὲν 
γὰρ περὶ ἀκτίνων καὶ ἀνακλάσεων καὶ κατόπτρων 
θεωρίαν, ἔ ἔτι δὲ ἁ ἀστρονομίαν, ἐν ἡ παῖδας τοὺς πρὸ 
αὐτοῦ ἀπέφηνεν, οὐκ ὀλίγου χρόνου ἂν εἴη 
ἐπαινεῖν. ἃ δὲ ἔνα ος ἰδὼν αὐτοῦ τῶν ἔργων 
κατεπλάγην, οὐκ ὀκνήσω εἰπεῖν: κοινὴ μὲν γὰρ ἡ 
ὑπόθεσις κἀν τῷ καθ᾽ ἡμᾶς βίῳ πάνυ πολλή, 
βαλανείου κατασκενή" ἡ 1 περίνοια δὲ καὶ ἐν τῷ 
κοινῷ τούτῳ σύνεσις θαυμαστή. 
Τόπος μὲν ἦν οὐκ ἐπίπεδος, ἀλλὰ πάνυ προ- 

σάντης καὶ ὄρθιος, ὃ ὃν παραλαβὼν κατὰ θάτερα 
εἰς ὑπερβολὴν ταπεινόν, ἰσόπεδον θάτερον" θατέρῳ 
ἀπέφηνεν, κρηπῖδα μὲν βεβαιοτάτην ἅπαντι τῷ 
ἔργῳ. βαλόμενος καὶ θεμελίων θέσει τὴν τῶν 
ἐπιτιθεμένων ἀσφάλειαν ἐμπεδωσάμενος, ὕψεσι δὲ 
πάνυ ἀποτόμοις καὶ πρὸς ἀσφάλειαν συνεχομένοις 
τὸ ὅλον κρατυνάμενος" τὰ δὲ ἐποικοδομηθέντα 
τῷ τε τοῦ τόπου μεγέθει σύμμετρα καὶ τῷ εὐλόγῳ 
τῆς κατασκευῆς ἁρμοδιώτατα καὶ τὸν τῶν φώτων 
λόγον φυλάττοντα. πυλὼν μὲν ὑψηλὸς ἀναβά- 
σεις πλατείας ὄχων, ὑπτίας μᾶλλον ἢ ὀρθίας" πρὸς 
τὴν τῶν ἀνιόντων εὐμάρειαν' εἰσιόντα δὲ τοῦτον 
ἐκδέχεται κοινὸς οἶκος εὐμεγέθης, ἱκανὴν ἔχων 
ὑπηρέταις καὶ ἀκολούθοις διατριβήν, ἐ ἐν ἀριστερᾷ 
δὲ τὰ ἐς τρυφὴν παρεσκευασμένα οἰκήματα, 
βαλανείῳ δ᾽ οὖν καὶ ταῦτα πρεπωδέστατα, χαρί- 
εσσαι καὶ φωτὶ πολλῷ καταλαμπόμεναι ὑποχωρή- 

1 ἢ Τὰ. δον αΓί : ποῦ πῃ ΜΚ. 
3 θάτερον Ἐϊ. Βομ ψατγί : ποῦ ἱῃ ΜΈΝ. 
2 ὕψεσι ΜΕΝ. : ἀψῖσι Ῥο]]οῦ ἀπά ἀὰυ δου]. 
4 ὑπτίας, ὀρθίας Ε!. δομνναγῦ : ὕπτιος, ὄρθιος ΜϑΝ. 
δ᾽ τὰ παρασκευασμένα οἰκῆματα αυγοὺ: τῶν παρασκενασμένων 

οἰκημάτων ΜΕΝ: τῶν παρασκενασμένων οἰκήματα ϑοιῃνγεγίζ. 
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“τοδὶ ρογἔεοϊοη ἰπ ἐϑοὴ οὗ [μ656 ἢ6]4ς5 85 18 ἢ6 Κηὸν 
ποϊῃίπρ 6156. [{ ψουϊὰ ἴδκα πὸ {016 {ἰμηθ ἴο 5ἰπρ 
Ηΐβ ῥγαῖβθϑ ἰῃ ὑπ6 ἀοοϊτης οὗ τὰγβ δπᾶ γεΐγδοϊίΐοῃ δηά 
ΤΩΪΓΓΟΥΙ͂Β, ΟΥ̓́Ϊ ΔΒΓΓΟΠΟΙΏΥ, ἰῃ ψΒΙΟἢ Πα τϑᾶθ ἢἷβ ὑγ6- 
ἄθοθββοῦβ ρρθδῦ Ομ] γε, θυῦ 1 58}4}} ποὺ ᾿ιοϑιΐδῖς 
ἴο 5Ρ68Κ οἵ οπα οὗ ἢϊ5 δοῃϊθνθιηθηΐβ ψ ὨΙοἢ 1 γα ΠΥ 
Ἰοοκεα ὕροὴ ψι ἢ σψοπᾶθυ. ΤὨουρΡἢ ἴΠ6 ὑπαογίακίηρ 
5. ἃ σΟΤΩΤΏΠΟΠΡΪΔΟΕ, 8η6 ἴῃ ΟἿ ἀ4γΥ78 ἃ νΘΥῪ ἔγεαυδηΐ 
οΠ6, {ππ σοπδυγαοίίοη οὗ 4 Ὀαΐῃ, γεῖ Ὠΐ8 ὑπουρπ ι}- 
Π6585 δηά ἱπίθ]ρεποα αν ἴῃ ὑΠ18 ΘΟΙΩΙΟΠΡΪδΔοδ 
τηδυῦοσ 15 τ ν 6]]Ο 5. 
ΤῊ 5116 νγᾶβ ποὺ ἢδΐ, θαΐ αυϊΐε δἰορίηρ δπα εἴεερ ; 

ἰδ ννὰϑ Ἔχ ΓΘ ΘΙ Υ ἸΟῪ ΟἹ 06 8146 ἤδη ἢδ ἴοοϊκς ἰδ ἴῃ 
Β8η6, υῦ με τηδάβ ἰὖ Ιϑνὲ], ποῦ ΟὨΪΥ σοοηῃϑίγυοιίηρ ἃ 
ἥττω ᾿αϑ5ῖ5 ἔογ {π6 επίϊγα ψουκ δηὰ ᾿ἰαυίηρ ἔουπαδίοῃ5 
ἴο δηϑυτα [86 βαΐεῖν οὗ {ῃῆθ υρογδίσιοϊαγε, Ραΐ 
β'γεηρ ποπίηρ ὑπΠ6 ψ 8016 ψ ἢ Ὀαϊῤίγαβ865, νΕΤῪ ΒΠΘΟΥ 
Δη6,, ἴον βεουγ γ᾽ 5 586, οΪοβε ἰορεῖμον. ΤῊΘ θυ] απ 
5115 ὑΠ6 τηᾶροηίτυιἀα οὗὨ {πῸ6 δβἰῖθ, δοοογαὰβ ψν 6 }} ψ τ 
1ῃ6 δοοερίεα [ἀφ οὗ βοῇ δὴ δβίδὈ] βῃτηθηῦ, δπα 
ϑῆον5 τορδγα ἴον ὉΠ6 Ὀυποὶρ] 65 οὗ Ἰρηδηρ. 

ΤΏΘ δπϊγᾶπος ἰ5 πίῃ, νἱἢ ἃ Ηἰρηῦ οὗ Ὀγοδά 
βῦδρϑ οὗ ψῖοῇ {Π6 ἔγεδα 15 ργβαῖδὺ ὑπδη πε ρῥἱύςἢ, 
ἴο τηᾶκα ὑπθπὶ δᾶϑὺ ἴο δϑοθοπά. Οπ δηϊουϊηρ, οὁη6 
5 γΤαοοϊνοα ἰηἴο ἃ ρυ]ς Π4}1] οὗ ροοᾶ 5ϊΖε, ψ ἢ 
ΔΙΏΡ]6 δοοοχητμηοάαϊοῃβ ἴῸΓ βεγναηΐβ δηα αἰϊζεπαδηΐβ. 
Οἱ {με Ἰεῖδ γε πε Ἰουηρίηρ-ΤΟΟΙη8, 4150 οὗ Ἰυϑὺ 
ὑδια τἰριῦ βοτὺ ἔοὸγ ἃ Ραΐῃ, αἰϊζγαοϊζινα, θυ σ ΠΥ ἸΙρηΐεα 
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σεις. εἶτ᾽ ἐχόμενος αὐτῶν οἶκος, περιττὸς μὲν ὡς 
πρὸς τὸ λουτρόν, ἀναγκαῖος δὲ. ὡς πρὸς τὴν 
τῶν εὐδαιμονεστέρων ὑποδοχήν. μετὰ δὲ τοῦτον 
ἑκατέρωθεν διαρκεῖς τοῖς ἀποδυομένοις ἀποθέσεις, 
καὶ μέσος οἶκος ὕψει τε ὑψηλότατος καὶ φωτὶ 
φαιδρότατος, ψυχροῦ ὕδατος ἔ ἔχων τρεῖς κολυμ- 
βήθρας, Λακαίνῃ λίθῳ κεκοσμημένος, καὶ εἰκόνες 
ἐν αὐτῷ λίθου λευκοῦ τῆς ἀρχαίας ἐργασίας, ἡ 
μὲν Ὑγιείας, ἡ δὲ ᾿Ασκληπιοῦ. 

᾿Εξελθόντας δὲ ὑποδέχεται ἠρέμα χλιεαι- 
νόμενος οἶκος οὐκ ἀπηνεῖ τῇ θέρμῃ προαπαντῶν, 
ἐπιμήκης, ἀμφιστρόγγυλος, μεθ᾽ ὃν ἐν δεξιᾷ 
οἶκος εὖ μάλα φαιδρός, ἀλείψασθαι προσηνῶς 
παρεχόμενος, ἑκατέρωθεν εἰσόδους ἔχων Φρυγίῳ 
λίθῳ κεκαλλωπισμένας, τοὺς ἀπὸ παλαίστρας 

εἰσιόντας δεχόμενος. εἶτ᾽ ἐπὶ τούτῳ ἄλλος οἶκος 
οἴκων ἁπάντων κάλλιστος, στῆναί τε καὶ ἐγκαθί- 
ζεσθαι προσηνέστατος καὶ ἐμβραδῦναι ἀβλαβέ- 
στατος καὶ ἐγκυλίσασθαι ὠφελιμώτατος, Φρυγίου 
καὶ αὐτὸς εἰς ὀροφὴν ἄκραν ἀποστίλβων. ἑξῆς δὲ 
ὁ θερμὸς ὑποδέχεται διάδρομος Νομάδι λίθῳ δια- 
κεκολλημένος. ὁ δὲ ἔνδον οἶκος κάλλιστος, φωτός 
τε πολλοῦ ἀνάμεστος καὶ ὡς πορφύρᾳ διηνθισ- 
μένος. τρεῖς καὶ οὗτος ̓ θερμὰς πυέλους παρέχεται. 

Λουσαμένῳ δὲ ἔνεστί σοι μὴ τὴν διὰ 
τῶν αὐτῶν οἴκων αὖθις ἐπανιέναι, ἀλλὰ 
ταχεῖαν τὴν ἐπὶ τὸ ψυχρὸν δι ἠρέμα θερμοῦ 
οἰκήματος, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὸ φωτὶ μεγάλῳ 
καὶ πολλῇ τῇ ἔνδον ἡμέρᾳ. ὕψη πρὸς τούτοις 
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τοϊγεαϊβ. Τδη, θεϑίάς ἔμοϑια, ἃ [411], Ἰδῦρεῦ ὑπδῃ 
πΘρα μὲ ἔου {Π6 ρυγσροβεβ οὗ ἃ θαΐῃ, θυΐ πϑοαββασΥ 
ἴονῦ τς τϑοαρίοπ οὗ {με τοῆῃ. Ναχί, οδρδοίουβ. 
Ἰοο κου -ΤΟΟ 5 ἴο ὉΠ6Υ685 1Π, ΟἹ 680 ἢ 5146, ΨΊ ἃ νΟΥῪ 
σὴ δηᾶ Ὀγ]]Π1}δηῦ]ν ἸΙρηϊοα 411 Ρεύννεεπ ἵθειῃ, ἴῃ 
ψΠΙΟἢ τὰ ἔγχεα δ πτϊηρ- 00 ]5 οὗ οο]4 ψαΐθυ; ιὖ 
5. βηθῃδα ἴῃ 1,δοο 8 τύ ]6, δμα ἢδ5 ἔνο ἰδία θϑβ 

ΟΥ̓ ψῃϊῦα τρᾶγθ]Ὲ ἴῃ {π6 ἀποίεηΐ ἰδομηΐααθ, ὁπ οὗ 
Ηγρίεία, ὑμ6 οὔμεῦ οὗ Αδβου]δρίι8. 

Οη Ἰεανίηρ τἢϊ8 Π4]}, γοῦὰ οοἴηθ ἱἰπῖο δηοῦθεῦ 
ὙΠΟ 5 5 ΠΥ ψνᾶιτηθα ᾿πηβἰθδα οὗ τηδεϊηρ γοὰ 
αὖ οὔςα ψν ἢ ἤἥστοε ἢδδῦ ; ἰὉ 15 ΟὈ]οηρ, 8η4 ἢδ5 δῇ 
ἅΡ586 δὶ εδοῇ 8146. Νεχὺ 1, οὴ τῆς τῖρῃῦ, 185. ἃ 
νΕΙῪ Ὀτρῃῦ [4]1, πίοοϊγν ἢἰίεα ὑρ ἔῸΓ τηδβϑᾶρθ, 
ὙΏΙΟῊ Πᾶ5 Οα ΘΔΟἢ 5146 δὴ δηΐγδημοθ ἀδοογαϊθα νἱ ἢ 
ῬΉΥΥ ΙΔ ΠΔΓΌ0]6, 8πα τεοοῖνεβ ὕμοβα ΨῆῸ οοῖηδ ἰῃ 
ἔγοτη Ὁπ6 ἌἼχεγοϊβηρ- ἤοοῦ. ΤὭΏδη πϑὰγ [Π15 15 Δποῦ ΠὉΥ 
411, 116 πηοϑδὺ θϑδυ] ἱπ 1ῃη6 νοῦ], ἰῇ νη ΐο ἢ 
ΟΠ Οδη 510 ΟΥ 5ἴδπα νι οοχηΐοτῖ, ᾿ηροῦ νιτπουΐ 
ἀδηρον πα 50170}]} δρουῦὺ νὴ ρῥγοῆΐ. [Ὁ «150 ἰβ 
του] ρεπῦ νὰ ῬἢτΥρίδη ταῦθ] οἸεαγ ἴο [ῃς τοοῦ. 
Νεοχῦ σομηθ5 ὑῃς Ποῖ σοΥΤΙοΥ, δοθα νὴ ἢ Νυτηϊα δ 
τ Δ 7016. Τῆες Π4]}] Ρεγοῃά ἰὖ 15 νεῖν Ῥεδυῦ αι], [1]] οὗ 
δρυπάδηϊ Πρ ἃπα ἀρὶον ν τ ἢ οο]οὺν κα ὑπαὶ οἵ 
Ρυτρὶα πδηρίηρβ.: Εἰ οοπίδϊπβ ἴῆγαα Ποῖ ἔυ}05. 

ῆδθη γοὰ πᾶνε μαΐϊμεά, γοὺὰ περα ποῖ σὸ ὕδοκ 
ὉΠτγουρση ἴῃ βᾶῖηθ τοουηβ, θὰὺ δὴ ρῸ αἰγοοῦγ ἴο [ῃς 
οο]ά τοοπὶ ἰῃτουρσῇ ἃ 5]σῃ γ ννᾶττηθα δραγίχηθηΐ. 
Ἐνουννογα θογα 15 σορίουβ 1Ππλϊηδίϊοθ δηα {8]} 
ἸποοΥ αἀδαυ]ρηῖ. ΕἸγίΠδσίλοσα, ὑπὸ Βεῖϊρῃὺ οὗ 6δς}} 

1 ΤῊΘ τυϊῦου 068 ποῦ τηϑδῃ ὑμδαῦ ὑῃθ τοοπὶ νγὰ8 σὰ ψἱῦ ἢ 
Ῥύυτσρὶθ, Ὀυὺῦ ὑμαῦ ὑπὸ βύοπο ψἱἢ ΒΊΟΝ 10 ννᾶ5 ἀδοογδίθα ν88 
ῬΌΓΡΙΘ : ῬοΥμΔΡ5 ΟὨ]Ὺ ὑΠπ8ὺ 10 δια ΘΟ] Π|η8 οὗ ΡΟΓΡΆΥΥΥ. 
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ἀνάλογα καὶ πλάτη τοῖς μήκεσι σύμμετρα καὶ 
πανταχοῦ πολλὴ χάρις καὶ ᾿Αφροδίτη ἐπανθεῖ" 
κατὰ γὰρ τὸν καλὸν Πίνδαρον, ἀρχομένου ἔργου β 
πρόσωπον χρὴ θέμεν τηλαυγές. τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη 
ἐκ τῆς αὐγῆς μάλιστα καὶ τοῦ φέγγους καὶ τῶν 
φωταγωγῶν μεμηχανημένον. ὁ γὰρ σοφὸς ὡς ἀλη- 
θῶς Ἱππίας τὸν μὲν ψυχροδόχον οἶκον εἰς βορρᾶν 
προσκεχωρηκότα ἐποίησεν, οὐκ ἄμοιρον οὐδὲ 
τοῦ μεσημβρινοῦ ἀέρος" τοὺς δὲ πολλοῦ τοῦ 
θάλπους δεομένους νότῳ καὶ εὔρῳ καὶ ξεφύρῳ 
ὑπέθηκε. τί δ᾽ ἄν σοι τὸ ἐπὶ τούτῳ λέγοιμι 
παλαίστρας καὶ τὰς κοινὰς τῶν ἱματιοφυλακούν.- 
των κατασκευὰς ταχεῖαν ἐπὶ τὸ λουτρὸν καὶ 
μὴ διὰ μακροῦ τὴν ὁδὸν ἐχούσας τοῦ χρησίμου τε 
καὶ ἀβλαβοῦς ἕνεκα; 

Καὶ μή με ὑπολάβῃ τις μικρὸν ἔργον προθέ- 
μενον κοσμεῖν τῷ “λόγῳ προαιρεῖσθαι: τὸ γὰρ ἐν 
τοῖς κοινοῖς καινὰ ἐπινοῆσαι κάλλους δείγματα, 
οὐ μικρᾶς σοφίας ἔ ἔγωγε. τίθεμαι, οἷον καὶ τόδε τὸ 
ἔργον δ θαυμάσιος ἡ ἡμῖν Ἱππίας ἐπεδείξατο πάσας 
ἔχον τὰς βαλανείου ἀρετάς, τὸ χρήσιμον, τὸ 
εὔκαιρον, τὸ εὐφεγγές, τὸ σύμμετρον, τὸ τῷ τόπῳ 
ἡρμοσμένον, τὸ τὴν χρείαν ἀσφαλῆ παρεχόμενον, 
καὶ προσέτι τῇ ἄλλῃ περινοίᾳ κεκοσμημένον, 
ἀφόδων μὲν ἀναγκαίων δυσὶν ἀναχωρήσεσιν, 
ἐξόδοις δὲ πολλαῖς τεθυρωμένον, ὡρῶν δὲ διττὰς 
δηλώσεις, τὴν μὲν δι’ ὕδατος καὶ μυκήματος, τὴν 
δὲ δι’ ἡλίου ἐπιδεικνύμενον. 

Ταῦτα ἰδόντα μὴ ἀποδοῦναι τὸν πρέποντα 
ἔπαινον τῷ ἔργῳ οὐκ ἀνοήτου μόνον, ἀλλὰ καὶ 

1 χαχεῖαν δοῃνναγίΖ: ταχεῖαν τὴν ΜΝ. 
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ΤΌΟΙ ἴἰ5 180, δῃὰ δε Ὀγοδαϊῃ ρῥτγορογίοπαϊε ἴοὸ 
186 ΙΘηρι ; ἀπα δνθυυνῃογα στεαῦ Ὀοδυΐν δπα Ἰονε- 
Ἰῖη685 ὈΧΥ͂ΌΥδ]}, [ῸΓ ἴῃ ὑπ6 ψογαβ οὗ πόῦ]ς ΡΙπααγ,, 
ὙΟΌΥ ψΨΟΥΚ βῃου]α ἢᾶνα ἃ ρ]ογίουβ. οουηϊδηδησθ. ἢ 
ΤὮΏΙΒ 15 ῬὈΧΓΟΌΔΟΙΥ ἀπε ἰπ ἐπα τηδῖῃ ἴο {πὸ Ἰἱρῃῦ, 
ἐπε ὑτρῃῦμεββ δπὰ {πὸ ψίπάονβ. Η:ρρίαβ, Ρεΐῃρ 
ὑγαν ννῖβθ, θα} Π6 τόοῖὰ ἴον οοἹ]ὰ Ῥαΐῃβ ἴο πουβῇἢ- 
ψατά, ὑπουρῇ Ὁ ἀο65 ποὺ ἴδοῖκ 8 βουΐβοει ἜΧΡΟΒΌΓΕ ; 
γΠοτοδ5 ἢς ἰδοδα βουΐῃ, δαβὶ, ἀπ νοῦ ὑπ6 ΓὙΟΟΤῺ8 
τμᾶὺ τεαυΐτα δρυπαάδηῦ ποαῖ. ΥΩ 5ῃου]α 1 ρῸ οπ 
δηα [61] γου οὗ {πὸ Ἔχϑγοϊβίρ- ἤθοῦβ δα οὗ {πε ο]οδκ- 
ΤΟΟΙΩ5, ΠΟ ἢ Πᾶνα αὐἱοῖκ δηα ἀϊγεοῖ σοτητηπηϊοδίϊοη 
νι ἢ ὑΠ6 Π4]] οσοπίδἰπίησ ὑΠ6 Ὀδϑβίπ, 580 ἃ5 ἴο ΡῈ δοη- 
νεπίεπὲ δηα ἴο 40 ἀννᾶὺ Ψ] ἢ 4]] τὶδκ ἢ 

[εὖ ΠΟ οῃ6 5ΌΡροβε ὑπαὺ 1 πᾶνα ἴδίεῃ δὴ ἰῃηβὶρη]ῆ- 
οδηῦ δοῃϊθνοιηθηΐ ἃ5 ΤΥ ὕποηθ, ΔΠα ρυγροβα ἴο δ η- 
ΠΟΌΪ6 1 ὈΥ τὴῦ δἰοαθθηοθ [ᾧ γϑαῦΐϊγοβ τόσα ἴμδη ἃ 
1116 νυ ]βάοχ, ἱπ ΤΩΥ Ορἱπίομ, ἴο ἱηνθηῦ πὸνν χηϑηΐ- 

[εϑιαϊϊοηβ οὗ Ῥεδυῖν 1π ΠΟΤ ΠΟ ρ]δος ἐπείπρβ, ἃ5 αἸα 
ΟΌΓ τηϑῦνθ]]ουβ ΗἸΡΡἱδ5 ἴῃ ργοδαοὶηρ {5 ψοῦκ. [ὦ 
ἢδ8 411 1πΠ6Ὸ ροοᾶ ροϊηΐβ οὗ ἃ μαΐῇῃ---τἰ56 Ὁ] Π 685, οοη- 
νϑηΐθηςθ, Πηΐ, ροοα ῥτγορογίίοηϑβ, ἤϊμαθϑβ ἴο [5 5ἷΐθ, 

Ἀπά {Ππ6 ἔδοῦ ὑπ 1Ὁ οδη μὲ υβεα ν|ϊποαυΐ τοῖς. Μοτγε- 
ΟΥ̓ΘΡ, ἰΐ 15 θεδυςβεα ν ἢ 411 ΟΥ̓ ΒΟΥ τδγ}κ5 οὗ ἐπουρσπῖ- 
ἔυ] 6 55---ἢ ὕνο ἰοὶ]οῖβ, την οχίΐβ, δπᾶ ᾧνο 
ἀδνὶοθϑ ἴὼν 6] Πρ {ἴτηθ, ἃ νναίδυ- Ὁ] οὶ ἐπα θ6]]ὸν5 
ΗΚ ἃ Ρ0]], )μᾶ ἃ βυπάϊαὶ). 

ΕῸΓ 8 τηᾶῃ ψῇῆο0 ἢδ85 β6ϑὴ ἃ]] ὑΠ|8 ποὺ ἴο γεηᾶθγ ὑΠ 6 
γνΟΚ 15 πηθεα οὗ ργαΐῖβα ἰβ ποῦ ΟἿ]Υ ἔοο! δἢ Ὀαΐ 

1 Οἴχηιρ. θ, 8. Ῥιπαᾶδυ᾽β ἀρχομένου (ἦε δερίπηϊΐπο 9.7 γοῸΓ 
ὙΟΥΪ) 18 οαὖ οὗ γ͵ἷδοθ ἴῃ ὑ})18 οοηὐοχῦ. 
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ἀχαρίστου, μᾶλλον δὲ βασκάνου μοι εἶναι ἔδοξεν. 
ἐγὼ μὲν οὖν εἰς δύναμιν καὶ τὸ ἔργον καὶ τὸν 
τεχνίτην καὶ δημιουργὸν ἠμειψάμῃν τῷ λόγῳ. εἰ 
δὲ θεὸς παράσχοι καὶ λούσασθαί ποτε, πολλοὺς 
οἶδα ἕξων τοὺς κοινωνήσοντάς μοι τῶν ἐπαίνων. 

“4 Ἔ “ὦ 
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ἀπρταῖο], ἄνθη τηδ]σηιδηΐ, ἰδ βθοθῖὴβ ἴο τΏ6. ἴ ὺυ 
ΤΩΥ Ῥᾶγὶ ἢδνε ἄοπε νηδὺ 1 οου]Ἱὰ ἴο ἀο 1υ5ἴϊοα Ὀοΐἢ 
ἴο 86 ψοῦκ ἂδπα ἴο ὑπὸ τῆδῃ ΨῈὴΟ ρ]δηπεα δῃα 
Ὀυ]ὺ 1. [Ιἔ Ηδάνεῃ Ἔνοὺ σταηΐβ γοὺ ἴἢ6 ρὈΥν]α ρα 
οὗ Ῥαϊῃΐηρ ἵμογα, 1 Κῆον ὑμαῦ 1 514}1 ἤᾶνβα τϑηΥ 
ψΠ0 Ψ11] Ἰοΐῃ τὴ6 ἴῃ ΤΥ ΟΣ 5 οὗ ργδΐβα. 
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ὈΙΟΝΥΘΌ5 

ΑΝ ΪἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ιη 1ϑοϊδη ΒΒ {ἰτηθ6 ἰῦ Ὀδοδηθ {86 ουβύομι ἴο ἰηϊγοάμοθ 8 
ζοΟΓΠ18] ρίϑθοθ οὗ υηῃβϑίοῦιοδὶ ἢγθννουκβ τὺ 8 ἸΠΖΟΓΙ4] ἴαϊκ, 
ὉΒΌΔΙ]Υ ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1688 Ῥθύβοῃμα)ὶ. ὅ6ο Α. δίοοϊ, δ ργοϊαϊταγιηι 
εἰϑὲ γἠιοίογίοο, ἸζδηϊρβΌσγρ, 1911. Τῦ 18 ὉΠ6 ζϑῆθσγαὶ 6]: 6 ὑπδῦ 
ὍΠ6 "᾽οηγβαβ᾽ ἰηὐγοαποοα ΒοΟΟΚ 1ϊ. οὗ ὑπ6 “Τταο ίογγυ. 
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Ὅτε ὁ Διόνυσος ἐπ᾽ Ἰνδοὺς στρατιὰν ἤλασε 
---κωλύει γὰρ οὐδέν, οἶμαι, καὶ μῦθον ὑμῖν 
διηγήσασθαι Βακχικόν --- φασὶν οὕτω καταφρονῆ- 
σαι αὐτοῦ τὰ πρῶτα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἐκεῖ, 
ὥστε καταγελᾶν ἐπιόντος, μᾶλλον δὲ ἐλεεῖν τὴν 
τόλμαν αὐτίκα μάλα συμπατηθησομένου ὑ ὑπὸ τῶν 
ἐλεφάντων, εἰ ; ἀντιτάξαιτο' 1 ἤκουον γάρ, οἶμαι, τῶν 
σκοπῶν ἀλλόκοτα ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς αὐτοῦ 
ἀγγελλόντων, ὡς ἡ μὲν φάλαγξ αὐτῷ καὶ οἱ λόχοι 
γυναῖκες εἶεν ἔκφρονες καὶ μεμηνυῖαι, κιττῷ 
ἐστεμμέναι, νεβρίδας ἐνημμέναι, δοράτια μικρὰ 
ἔχουσαι ἀσίδηρα, κιττοποίητα κα ταῦτα, καί τινα 
πελτάρια κοῦφα, βομβοῦντα, εἴ τις μόνον προσά- 
αιτο--- ἀσπίσι γὰρ εἴκαξον, οἶμαι,: τὰ τύμπανα --- 

ὀλίγους δέ τινας ἀγροίκους νεανίσκους ἐνεῖναι, γυμ- 
νούς, κόρδακα ὀρχουμένους, οὐρὰς ἔχοντας, κεράσ- 
τας, οἷα τοῖς ἄρτι γεννηθεῖσιν ἐρίφοις ὑποφύεται. 
καὶ τὸν μὲν στρατηλάτην αὐτὸν ἐφ᾽ ἅρματος ὀχεῖ- 
σθαι παρδάλεων ὑπεζευγμένων, ἀγένειον ἀκριβῶς, 
οὐδ᾽ ἐπ’ ὀλίγον τὴν παρειὰν χνοῶντα, κερασφόρον, 
βοτρύοις ἐστεφανωμένον, μίτρᾳ τὴν κόμην ἀνα- 

1 ἀντιτάξαιτο Μ5 δ. : ἀντιτάξοιτο ΟΟὈΘῦ. 
3. οἶμαι ἘοϊμΒίθϊη : καὶ ΜΕΝ. 
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ὈΙΟΝΥΘΌ5 

ΑΝ ἹΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Ὗνπεν ίομγυϑυβ δα ἢἷθ8 μοβϑὺ ραϊηδὶ ὑπ6 τηθῃ οὗ 
[πὰ (ϑυγεὶν ὑπογα ἰδ ποίηίπρ ἴο ργενθῃΐ τὴν ἰο6]]]ηρ 
γου 8 ἴ416 οὗ Βδοοῆβ !), 6 νγὰβ [16]α αὖ ἢἤγβὺ ἴῃ βυο ἢ 
σοηϊεοιηρῦ, ΓΠ6Υ 880, ὈΥ ὕπ6 ρβορὶθ ὕμογθ, ὑπᾶῦ πον 
Ἰδυρῇεα αἱ ἢἷβ δάνδῃοα ; τοῦτα ἴπδη τῃαΐ, ὑμ6Ὺ ροἰὑϊ6α 
ἨὨΐγῃ [ῸΣ 18 Παγαϊῃοοά, Ὀδοδιθα ἢδ νὰ οοτίδϊπ ἴο θ6 
ὑΥΔΙΩΡ] Θα ὑπᾶοῖ ἔοοῦ ἴῃ 8ῃ ἱπδίδηῦ ὈΥ ὕΠε δἰθρηδηΐβ 
1 ες ἀερ!ογεα ἀραϊηδῦ ἴθ, Νὸο ἀοιιθῖύ ὑπεν ποασὰ 
ουγίουβ γαρογῖβ ἃροιΐ 5 ΔΓΠΊΥ ἔγομπη ὑμεὶν βοουΐβ: 
“ἨΪ5 τδηῖκς δπὰ 16 ἅγα οὔδοκ- γαϊηθα, ΟΥ̓ΆΖΥ ΟΠΊΘΗ, 
ψιτοαϊμεα νι ἢ ἰνγ, αἀγαββεα ἴῃ ἔν η-5Κῖπ5, οαΥγγὶηρ 
110|16 μθδα 6855 βρθᾶῦβ ψ  ]οἢ ἀγα οὗἁὨ ἰνυ ἴοο, δπὰ Ἰρηῦ 
ἴαγρεβ ἴμαῦὺ Ὀοοῖὰ ἰξ γοὰ ἀο Ὀαΐ τουςοῇ ἔῃ θη "---ο Υ 
ὙΠΕΥ ϑΌΡΡοβϑα, πὸ ἀουβὺ, ὑπαῦ {πε ἰδ θουῦβ ΘΓ 
5}16145. “Α ἔεν γουπρ' ΟΙἸΟαΠορρθΙβ τὰ νυ] ἤθη, 
ἀδηοίηρ ἴπ6 σδη-οἂπ νἱῦπουῦ Δ οἰοῦμα8 οα ; Π6Υ 
Πᾶνα ἰδ115, Δηἃ ἢᾶνθ ΠοΥμ5 {πὸ ἴῆοβε ψῇῃϊοῦ 5ἰαγῦ 
ἔγοιη με ἔογεῃθδας οὗ πον-Ῥοσ Κια8. Α5 ἴον {πε 
ΘΠ ΘΓΆ] Ὠἰ 561, ἢ6 τίθ8. ἢ. ἃ οδὺ ὈδηΪπα ἃ ἤδϑιῃ οὗ 

᾿ΠΡΑΠΙΠΟΙΒ; Π6 ἰ5 αυϊΐα Ὀδαγα]6β5, νι μουῦ ανεη {π6 
Ἰεαδὺ υἱῦ οὗ ἀονῃ οἡ ἢϊ5 οἤδεϊς, μᾶ5 ΠΟΥ 5, 68 Γ5 
ἃ φβδυϊδπα οὗ στὰρε οἱ υβύθυβ, 0165. ὉΡ ἢϊ5 Παὶν τ ἢ 
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δεδεμένον, ἐν πορφυρίδι καὶ χρυσῇ ἐμβάδι' ὑπο- 
στρατηγεῖν δὲ δύο, ἕνα μέν τινα βραχύν, πρεσβύτην, 
ὑπόπαχυν, προγάστορα, ῥινόσιμον, ὦτα μεγάλα 
ὄρθια ἔχοντα, ὑπότρομον, νάρθηκι ἐπερειδόμενον, 
ἐπ᾽ ὄνου τὰ πολλὰ ἱππεύοντα, ἐν κροκωτῷ καὶ 
τοῦτον, πάνυ πιθανόν τινα συνταγματάρχην 
αὐτοῦ: ἕτερον δὲ τεράστιον ἄνθρωπον, τράγῳ τ 
νέρθεν ἐοικότα, κομήτην τὰ σκέλη, κέρατα ἔχοντα, 
βαθυπώγωνα, ὀργίλον καὶ θυμικόν, θατέρᾳ μὲν 
σύριγγα φέροντα, τῇ δεξιᾷ δὲ ῥάβδον καμπύλην 
ἐπηρμένον. καὶ περισκιρτῶντα ὅλον τὸ στρατόπε- 
δον, καὶ τὰ γύναια δὲ φοβεῖσθαι αὐτὸν καὶ σείειν 
ἠνεμωμένας τὰς κόμας, ὁπότε προσίοι, καὶ βοᾶν 
εὐοῖ' τοῦτο δ᾽ εἰκάζειν καλεῖσθαι αὐτῶν τὸν 
δεσπότην. τὰς δ᾽ οὖν ποίμνας διηρπάσθαι ἤδη ὑπὸ 
τῶν γυναικῶν καὶ διεσπάσθαι ἔτι ζῶντα τὰ 
θρέμματα" ὠμοφάγους γάρ τινας αὐτὰς εἶναι. 

Ταῦτα οἱ Ἰνδοὶ καὶ ὁ βασιλεῦς. αὐτῶν ἀκού- 
3 ἡ ς Ἁ 3 ἡ ν 5» »2) [4 Ἁ οντες ἐγέλων, ὡς τὸ εἰκός, καὶ οὐδ ἀντεπεξάγειν ἢ 

παρατάττεσθαι ἠξίουν, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, τὰς 
γυναῖκας ἐπαφήσειν αὐτοῖς, εἰ πλησίον γένοιντο, 
σφίσι δὲ καὶ νικᾶν αἰσχρὸν ἐδόκει καὶ φονεύειν 
γύναια μεμηνότα καὶ θηλυμίτρην ἄρχοντα καὶ 
μεθύον σμικρὸν γερόντιον καὶ ἡμίτραγον στρατιώ- 
τὴν ἄλλον" καὶ γυμνήτας ὀρχηστάς, πάντας 5 
γελοίους. ἐπεὶ δὲ ἤγγελτο πυρπολῶν ὁ θεὸς ἤδη 
τὴν χώραν καὶ πόλεις αὐτάνδρους καταφλέγων 
καὶ ἀνάπτων τὰς ὕλας καὶ ἐν βραχεῖ πᾶσαν τὴν 
Ἰνδικὴν φλογὸς ἐμπεπληκώς---ὅπλον γάρ τι 

᾿ ὡμίτραγον στρατιώτην ἄλλον ΗδτΠΊΟΗ : ἡμιστρατιώτην ἄλλον 
ΜΒ. : ἡμίτραγον ἄλλον Ἠδυύμϑηῃ : ἥμισυν τραγοειδῇ ἄνθρωπον 
ΘΟ νγατῦ. 2 πάντας Μ55. : πάντα Βοῃνγαγῦζ. 
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ἃ ΤΌΡοΟΙ,, δπα ἰβ 'π ἃ ρα ρ]6 ρον δα οἰ] δ 5] ΡΡ ΓΒ. 
Ης 885 νο ]ἸἰθδυϊδηδηΐθβΌ. ΟἼΠ6 1 ἴ5 ἃ 5ῃογὶ, ὑπ] οἶκ-5οῖ 
οἸΪά τῆδὴ ψἱζ ἃ Ἰυΐρ Ὀ6ΙΥ, ἃ ἤδαὺ ποβαὲ ἃπα Ἰαγρϑ, 
ὈΡ-ϑἰδπαϊηρ ΘΔ γ8, ΨΏΟ 15. ἃ Οἱῦ ΒΔ ΚΥ δηᾶ νὰ ]}Κ85 στ ἢ 
8. 5:88} (που ρἢ ἴον ἴῃ τηοβῦ ραγῇ με τίδβ οῃ ἢ 888), 
ὉΠ 15 4180 ἴῃ ἃ ψγΟη8Π᾿ 8 ΡΌΨΠ, Ψ ΠΙΟΝ 5 γο]]ον ; Πα 
ἷβ ἃ ΨΜΘΙΥ ΔρΡΡιΙοργίαϊα δἷἱάθ ἴο βοῇ ἃ ομιθῦ! ΤΠηδ 
οὔμαν 3. 18. ἃ τηϊβδρερούζῃ ἔδ]ϊονν {κὸ ἃ ρσοαὺ ἴῃ {ῃ6 
ὉΠ ΘΡΡΙ πηΐπρ, ἢ ΠδῖγΥ Ἰαρβ, ΠΟΥ5, ἃπα ἃ Ἰοῃρ 
Ὀοαστᾶ  ἢ6 15 οδμοϊουῖς δῃηα μοἰ-ῃθδάβα, οδυτίθβ ἃ 
Βῃδρμοσα᾿ 5 ρίρε ἴῃ ἢϊ5 εἶ ἤδηα ἀπα Ὀγδπάϊβῃ 65 ἃ 
σΥΟΟΚΟα 50|οἱκ ἰπ ἢϊ8 τὶρηῦ, ἃἀπὰ σοεὶβ θουπαϊηρ 8]] 
δρουῦ ἴ6 ἄγ. ΤῊ ψΟΘῊ γα δἴγαϊα οὗ πὰ ; ὑΠῸ Ὺ 
ἴοβ5 ὑπεὶν Παὶν ἴῃ ῃ6 ψἱπα ἤθη ἢδ σοιηθβ ΠΑΡ δηα 
ΟΥΥ οὐΐ “Ενοα.᾿ ΤΠ5 να βῦρροβε ἴο ΡῈ {πΠ6Ὸ πδῃὶα οὗ 
Ποῖ στῦ]οσ. Τὴδ ἢἤοοκβ πᾶνε δἸγεδαν Ὀδθεθη Βαγγῖθα 
ὈΥ ἴΠ6 νψοϊηθη, δπα [6 δηΐτηδ]5 ἤοστῃ 111}0 ΤΌΤ 
Ἰπ} νψγὮ1]]6 5111] αἰΐνα ; ἔοσ ὕπ6Ὺ δῖξβ δαύΐθυβ οὗ γὰν 
πηοαῖ.᾿" 

Ομ Βεοατίηρ 815, {πθΡ Ηἰπάοοβ δπᾶ {πεῖν Κίηρ 
γολγοα ψ ἢ Ἰδυρ ον, 88 ψγ6}} ὑΠῸῪ ταὶρῃΐ, δπα αἰα 
ποῦ ολγα ἴο ἴδκα πε ἢε]α ἀραϊηβὶ ως ΟΥ̓ ἴο ἀΘρ]ου 
ἀΠεῖν ὑγοορϑ ; δὖ ταοβῦ, {ΠῈγ 5816, ἔν νγου]α ἔτη ὉΠ εὶν 
ψνοθῃ ]οοβα οἡ ὑμεπὶ 1 ἔΠ6Υ οᾶτηθ ποᾶγ. ΤΉΥ ὑποιὰ- 
Β6͵Ινεβ ὑπουρῃῦ [ὃ ἃ βῆδπιθ ἴο ἀδξεαῦ ὑμδῖ δηα ΚΙ] 
ΟΥ̓ΔΖΥ ΜΜΟΙΏΘΙ,, ἃ ΠΑἰγ-ΠΙ ΡοΠ δα Ἰεδάδυ, ἃ ἀγαπῖκοη 11{{]6 
οΪά τηδῃ, ἃ σοαΐ-50] ἰον ἃπα ἃ Ἰοὺ οὗ παϊςτθα ἀδῃσουϑ--- 
τἱ ἀϊου]ουβ, ΘνΟΥῪ οὴς οὔπεα ! Βαυῖ ψογά βΒοοη σδη6 
ὑμαῦ ἴη6 σοα ν 88 βούζιηρ [6 σΟΌΠΌΤΥ ἴῃ ἃ Ὀ]4Ζ6, 
θυτηΐηρ ὉΡ οἰδεβ δπα {πεῖν ᾿π Πα ϊζαι ἴθ δπα ἤσγίηρ ὑπ 6 
ἐοτεϑίβ, δῃᾶ {πδὺ ἢς δα Βρεβᾶ!]γ Ε]]εα 411 ᾿παᾶΐὰ νἱῦἢ 

1 ΜΙ] ΘΒ. 2 Ῥρῃ. 
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Διονυσιακὸν τὸ πῦρ, πατρῷον αὐτῷ κἀκ τοῦ 
κεραυνοῦ --- ἐνταῦθα ἤδη σπουδῇ ἀνελάμβανον τὰ 
ὅπλα καὶ τοὺς ἐλέφαντας ἐπισάξαντες καὶ ἐγχαλε- 
νώσαντες καὶ τοὺς πύργους ἀναθέμενοι ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ἀντεπεξήεσαν, καταφρονοῦντες μὲν καὶ τότε, 

ὀργιζόμενοι δὲ ὅμως καὶ συντρῖψαι σπεύδοντες 
αὐτῷ στρατοπέδῳ τὸν ἀγένειον ἐκεῖνον στρατη- 
λάτην. ἐπεὶ δὲ πλησίον ἐγένοντο καὶ εἶδον ἀλ- 
λήλους, οἱ μὲν Ἰνδοὶ προτάξαντες τοὺς ἐλέφαν- 
τᾶς ἐπῆγον τὴν φάλαγγα, ὁ Διόνυσος δὲ τὸ μέσον 
μὲν αὐτὸς εἶχε, τοῦ “κέρως δὲ αὐτῷ τοῦ δεξιοῦ μὲν 
ὁ Σιληνός, τοῦ εὐωνύμου δὲ ὁ Πὰν ἡγοῦντο" 
λοχαγοὶ δὲ καὶ ταξίαρ οι οἱ Σάτυροι ἐγκαθει- 
στήκεσαν" καὶ τὸ μὲν σύνθημα ν ἅπασι τὸ εὐοῖ. 
εὐθὺς δὲ τὰ τύμπανα ἐπαταγεῖτο και" τὰ κύμβαλα 
τὸ πολεμικὸν ἐσήμαινε καὶ τῶν Σατύρων τις 
λαβὼν τὸ κέρας ἐπηύλει τὸ ὄρθιον τ δ τοῦ 
Σι ληνοῦ ὄνος ἐννάλιόν τι ὠγκήσατο καὶ αἱ 
Μαινάδες σὺν ὀλολυγῇ ἐνεπήδησαν αὐτοῖς δρά- 
κοντας ὑπεζωσμέναι κἀκ τῶν ̓ π ξονῸ ἄκρων ἀπο- 
γυμνοῦσαι τὸν σίδηρον. Ἰνδοὶ δὲ καὶ οἱ 
ἐλέφαντες αὐτῶν αὐτίκα ἐγκλίναντες σὺν οὐδενὶ 
κόσμῳ ἔφευγον. οὐδ᾽ ἐντὸς βέλους γενέσθαι 
ὑπομείναντες, καὶ τέλος κατὰ “κράτος ἑαλώκεσαν 
καὶ αἰχμάλωτοι ἀπήγοντο ὑπὸ τῶν τέως καταγε- 
λωμένων, ἔργῳ μαθόντες ὡς οὐκ ἐχρῆν ἀπὸ τῆς 
πρώτης ἀκοῆς καταφρονεῖν ξένων στρατοπέδων. 
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ἤδλταθ. (Ναζΐυγα!]γ, ὑπῈ ψεᾶροι οἱ Πίοηγϑιυβ 15 ἤγα, 
Ὀεοδυβα ἰδ ἰ5. ἢϊ8 ἔτ Π γ᾿ 5 πα σοτ 65 ἔγοτα {Π6 ἐπαπᾶου- 
μο! 1.1) ΤΏδη αὖ Ἰαδῦ ὑπο Βυστίεαϊν ἴοοκ δγΊη8, 
586α]6ἃ δῃὰ ὑγ]]6εα {πεῖν εἸερῃδηΐϊβ δἀηα ρυΐ ἐπα 
ἴοννοῦβ ὁ ὕποιη, πα 5411166. ουὐ ἃραϊηδὶ {πΠῸ ἜἘποιηυ. 
Ενδη ὑπθη που ἀδβρίβεα ὕπεϑια, θυΐ ὑγΕΥῈ ΔΗΦΤΥ αἵ 
ὑεῖ 8]1 ὑΠ6 βδῃιθ, ἃπα δᾶροῦ ἴο οὐΌ5} [ἢς 116 ουξ οὗ 
16 θδιάϊθθβ σ'θηθΊα] ἃπα ἢΐἷβ8 ἅύηγ. δα ὑπμε 
ἔογοθβ σᾶς ἰορεῖμεῦ ἃπᾶ βδἂὰνν ὁπ6 δηῃοΐποσ, {πὲ 
ΗΪπάοοβ ροβίεα ὑπμεὶγ εἱερῃαηΐϊβ ἴθ ἴῃ6 νδὴ 8Π6 
ΙηΟνΘ αἱ ἔογνναγα ἴῃ οἷοδα ἃῦτᾶγ. ἢ οηγϑαβ δα Πα 
σδηΐγα ἰπ ΡΘΥΒΟ ; 5Π6ΠπῈ5 ΘΟΙ]ΔΠ 64 οἡ {πε τὶρηΐ 
νἱπρ Δπηα δὴ οὐ ἴπε Ἰεῖ. Τὰ ϑδαΐγιβ ψεῦα οοτη- 
τ} 85] ΟΠ6 6] 845 Π0]016}5 ἀπα οἀρίδίηβ, Δηα [Π6 σἜ ΠΟΓΆ] 
νγαϊομνογα ννᾶ8 “ Ενοα.᾿ ἴῃ ἃ ὑσῖςα [Π6 δι θοῦγβ ΨΥ 
υ»εδῖ, [6 συγ 4]5 σᾶνα {Π6 δἱριῃα)΄ Ὁ Ὀαΐ]6, ομς οὗ 
1Π6 ϑαῦγιβ ἴοοῖκ ἢ ΠΟ δπᾶ βουπαςδα [πε οἤδγρο, 
ΘΠ ΘΠ 8᾽ 180 Κ85 ρᾶνα ἃ τηδγὶ 4] ἢδο- αν, δηα {πῸ 
Μαεμδάβ, βεγρεπί- ρίγ]εᾶ, Ὀατγίηρσ ἐπ βἔβὶ οὐ πεῖν 
δ υτβυϑ- Ροϊ ἴβ, [6]}1 ου ψἱἢ ἃ βησίεκ. Τῆς Ηἰπάοοβ 
ΠΩ ὑπΠεῖγ οἸθρμδηῖβ σᾶνα ΨΥ δ οποθ δηᾶ ἢξα ἴῃ 
αὐῦον ἀἰβογάθυ, ποῦ ὄνθὴ ἀατίηρ ἴο ρσεὺ νη τϑηρα. 
ΤῊΣ ουΐοοης ν88 ὑπαῖ ἔπαὺ ψοσα οἀρίυγοα ὈΥ ἔογος 
ΟΥ̓ δύτωβ δπᾶ ]εα οἱ ρυίβοπειβ ὈγῪ ἔμοβα ψἤομι ΠΟΥ 
ἢΔα ἔοστη θυ ἰδυρῆθα αἵ, δυρσηῦ ὈΥ ἐχρογίθμος {δαῖ 
βίγδηρα ΔΙ. 165 5Που]ἃ ποὺ ἢᾶνε θεθὴ ἀδϑρίβθα οἢ 
ἢ ΑΥΒΑΥ. 

1 Ζουβ, ὑπ ἔδῦμογ οὗ ΤΙ οΏγϑυ8, γον ϑδ] θα τηβ61 ἴο ἥϑιθ]θ, 
Ὦ18 πηοῦθθΡ, ἴῃ 8}1 ἢ8 σίουυ, δὖὺ 6 οὐῃ τϑαυθθῦύ. Κι]οὰ Ὁγ 
Ἠΐα ὑπο γροϊύ, 806 ζδν 6 ἀπύ 0] ὈΣΓῸΙ ἴο Ὠιοηγϑαβ, ὙΠοΤΏ 
Ζθουβ βύϊ θα ἰμῦο ἢ18 οὐ {Πρ δηὰ ἰπ ἀὰθ ὑλη6 Ὀτουρῃῦ 
ἱπίο {πὸ ψου]ᾶ, 
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᾿Αλλὰ τί πρὸς τὸν Διόνυσον ὁ Διόνυσος ὅ 
οὗτος; εἴποι τις ἄν. ὅτι μοι δοκοῦσι--- καὶ πρὸς 
Χαρίτων μή με κορυβαντιᾶν ἢ τελέως μεθύειν 
ὑπολάβητε, εἰ τἀμὰ εἰκάζω τοῖς θεοῖς---ὅμοιόν τι 
πάσχειν οἱ πολλοὶ πρὸς τοὺς καινοὺς τῶν λόγων 
τοῖς Ἰνδοῖς ἐκείνοις, οἷον καὶ πρὸς τοὺς ἐμούς" 
οἰόμενοι γὰρ σατυρικὰ καὶ γελοῖά τινα καὶ κομιδῇ 
κωμικὰ παρ᾽ ἡμῶν ἀκούσεσθαι---τοιαῦτα γὰρ᾽' πε- 
πιστεύκασιν, οὐκ οἶδ᾽ ὅ τί δόξαν αὐτοῖς ὑπὲρ ἐ ἐμοῦ 
----οοἰ μὲν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἀφικνοῦνται, ὡς οὐδὲν 
δέον παρέχειν τὰ ὦτα κώμοις γυναικείοις καὶ σκιρ- 
τήμασι σατυρικοῖς καταβάντας ἀ ἀπὸ τῶν ἐλεφάν- 
των, οἱ δὲ ὡς ἐπὶ τοιοῦτό τι ἥκοντες ἀντὶ τοῦ 
κιυττοῦ σίδηρον εὑρόντες οὐδ᾽ οὕτως ἐπαινεῖν 
τολμῶσι τῷ παραδόξῳ τοῦ πράγματος τεθορυ- 
βημένοι. ἀλλὰ θαρρῶν ἐπαγγέλλομαι αὐτοῖς, 
ὅτε ἢν καὶ νῦν ὡς πρότερόν ποτε τὴν τελετὴν 
ἐθελήσωσιν ἐπιδεῖν πολλάκις καὶ ἀναμνησθῶσιν 
οὗ παλαιοὶ συμπόται κώμων κοινῶν τῶν“ τότε 
καιρῶν καὶ μὴ καταφρονήσωσιν τῶν Σατύρων 
καὶ Σιληνῶν, πίωσι δὲ ἐς κόρον τοῦ κρατῆρος 
τούτου, ἔτι ̓ βακχεύσειν ᾿ καὶ αὐτοὺς καὶ πολλάκις 
μεθ᾽ ἡμῶν ἐρεῖν τὸ εὐοῖ. οὗτοι μὲν οὖν---ἐλεύθερον 6 
γὰρ ἀκοή---ποιούντων ὅ ὅ τι καὶ φίλον. 

᾿Εγὼ δέ, ἐπειδήπερ ἔ ἔτι ἐν Ἰνδοῖς ἐσμέν, ἐθέλω 
καὶ ἄλλο ὑμῖν διηγήσασθαί τι τῶν ἐκεῖθεν, οὐκ 

1 γὰρ (ἴῃ ὕνο ἰαΐΘ ΜΒΝ. οἡ]ν) Α. Μ. Η., ΓΕΒ τοιαῦτα 
«νον. ἐμοῦ ῬΔυθη ΒΘΌ]ΟΔΙ. 

2 ἔτι βακχεύσειν ΒΟ γΑΓΙΖ : ἐμβακχεύσειν (οΥΣ ἐκβ.) ΜΒ3. 
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ὈΙΟΝΥΘῦΒ 

“Βυῦὺ νῃῆδῦ πᾶβ γοὺγ Ποηγϑαβ ἴο ἀἂο νυ] ἢ 
ΒΟ Υϑ8808 ἢ ΒΟΙΏΘΟΠΘ ΠΥ 584γ.1 Τἢ]β τηὰοἢ : ὑμαῦ 
ἴπ ΠΥ Ορϊπίοῃ (πα ἰπ μ6 πδιὴα οὗ πε αγδςοεβ ἀοη ὗ 
ΒΌΡΡΟΒΘ Π16 ἰῃ ἃ φοΥγυρδηῖὶς ἴτε ζυ οὐ ἀονητῖσηῦ ἀγυηκ 
1 1 σοιαρᾶγα ταυβοὶε ἴο Πα ροαβ [) ποδὶ ρΡθορ]Ὲ ἃγε ἴῃ 
Π6 βὰς οἰδίε οἱ υἱμα 88 ἔῃ Ηϊπάοοβ ννῇδθῃ {Π|6 Ὺ 
δησουηἴοῦ ΠΠΡΘΥΆΤΎῪ πον] 168, {Κ᾿ ταΐηα ῸΣ ἘΧϑιηρ]θ. 
ΤΗϊηκΚίηρ ὑπαὶ ναὶ ὕπον Πθᾶν ἔγομμ τὴθ ν}1}] 5 Δ ο Κ 
οὗ δαΐγτβ δῃᾶ οὗ 10.κ68, 'ἰῃ βῃοτγῦ, οἵ οοπηξαγ----ἔοΥ (Πα 
18 ὕες Ἄεοηνίοὐίοη ὑΠ6Ὺ μάνα ἔογτηςα, Πο]άϊηρ 1 Κπον 
ποὺ ννῆδί ορὶπίοη οὗ τηε---ϑογα οὗἩ μθῃ 40 ποῖ οοτὴς 
αὖ 811, θα] ονίηρ Ὁ ἈΏΒΘΘΙΩΪΥ ἴο οοτης οὔ {πεῖν 6]6- 
ΡΒδηΐβ δηάᾶ ρσίνε ὑπεὶνγ αἰξαιϊτίου ἴο ἴπ6 γανε]θ οὗ 
ψΟΘη 84 {πε οκίρρίηρθ οὗ ϑαΐγιβ, ψ ἢ }]Ὲ οὐ β 
ΔΡΡΑΓΘΗΥ οοτηθ ἔοῦ βοιηθίπίηρ οὗ ὑπαὶ Κιπα, δῃηὰ 
ΘΠ ὑΠμ6Ὺ ἢπα 566] ᾿ποίεδα οὗ ἱνυ, ἃγαὲ. ὄνθὴ ἴῆθῃ 
5'ονν ἴο δρρ᾽δυα, οσοηΐιυβοεα Ὦγ 6 υὑπεχραοΐθα μθ85 
ΟΥ̓ ἴῃς ὑῃπίησ. Βαῦ 1 ρῥγοχηΐϊβα σοπβαάθηῦγ ὑπαὶ [ἢ 
ΠΟΥ ἅτε ψΠΠὴρ {Π18 ὑτηθ ἃ5 ὕπῈῪ ψ γα Ὀδίοτα ἴο 
Ἰοοῖὶς οἴδη ὑρορ ὑπ6 τηγϑιϊς τἰΐεβ, δπα ἴδ τὰν Ὀοοη- 
σοτηρδηΐοῃβ οὗ ο]14 Το ΘΙ θ 61 “ ἴΠ6 τανε ]β νὰ βῃδγεα 
ἰπ ἴῃς ἄδγβ δῦ ἀγὸ βοηθ᾽᾿ 2 δπᾶ 640 ποῖ ἀδθϑβϑρίβθα τὴν 
ϑαῖγτβ δἀῃα 51] επὶ, θὰ αἀτπκ ὑμεὶν Η]] οὗ {ῃϊς θον)], 
ὑΠεγ ἴοο γν}1}}} Κπονν ἴῃς Βδοοῆϊο ἔγθηΖΥ οὔοθα ἃρδὶῃ, 
ΔΗ ψ11}] οἴζεη οἷ τὴς ἴῃ ὑπΠῸ “ νος. Βαυΐ Ἰεὺ ὑθτα 
4ο 85 ὑπεν πίη Ηΐ : ἃ τδπ᾿ 8 δ8γ5 8Γ6 ἢΐβ ΤΥ ! 

Α5 νε δῖ6 5111] ἴῃ [ηάϊδ, 1 ννδηῦ ἴο [61] γοι δποῦθοῦ 
[416 οὗἉ ὑπαῦ οοχπύγυ ν ]6ἢ “ ἢδ8 ἴο αο νη Ὠ)ΙΟηγδα5,᾿ 

1 οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον' ἐπὶ τῶν τὰ μὴ προσήκοντα τοῖς 
ὑποκειμένοις λεγόντων. ἘΕἸΧΡΙαἰπΘα ὈΥ ΖΘΠΟὈΪι8 88 Βα] ἃ ἴῃ Ὁ} 
ἐμοδῦγθ, ψβθὴ ροϑΐβ οβδῃ ἰο ψυτῖῦθ δουῦ Α͵ὰχ δῃαὰ {8 
Οδηΐδυτθ δηὰ οὔμον ὑπίηρβ ποὺ ἴῃ ὑμθ ἱοηνβίδο ἰοροηα. 
8366 ῥαγοεγιϊοσργαρλὶ αγαοοὶ ἱ. Ὁ. 137. 

3 ΤῊ βουγζοθ οὗ π6 δηδρδοδῦ κώμων κοινῶν τῶν τότε καιρῶν 
18 ἈΠ ΠΟΥΤΏ. 
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ΤῊΕ ΨΟΒΚΒ ΟΕ ΤΌΓΙΑΝ 

ἀπροσδιόνυσον οὐδ᾽ αὐτό, οὐδ᾽ ὧν ποιοῦμεν ἀλλό- 
τρίον. ἐν Ἰνδοῖς τοῖς Μαχλαίοις, οἵ τὰ λαιὰ τοῦ 
Ἰνδοῦ ποταμοῦ, εἰ κατὰ ῥοῦν αὐτοῦ βλέποις, 
ἐπινεμόμενοι μέχρι πρὸς τὸν ̓ Ωκεανὸν καθήκουσι, 
παρὰ τούτοις ἄλσος ἐστὶν ἐν περιφράκτῳ, οὐ 
πάνυ μεγάλῳ χωρίῳ, ,»συνηρεφεῖ δέ κιττὸς γὰρ 
πολὺς καὶ ἄμπελοι σύσκιον αὐτὸ ἀκριβῶς ποιοῦ- 
σιν. ἐνταῦθα πηγαί εἰσι τρεῖς καλλίστου καὶ 
διειδεστάτου ὕδατος, ἡ ἡ μὲν Σατύρων," ἡ δὲ Πανός, 
ἡ δὲ Σιληνοῦ. καὶ εἰσέρχονται. εἰς αὐτὸ οἱ Ἰνδοὶ 
ἅπαξ τοῦ ἔτους ἑορτάξοντες τῷ θεῷ, καὶ πίνουσι 
τῶν “πηγῶν, οὐχ ἁπασῶν ἅπαντες, ἀλλὰ καθ' 
ἡλικίαν, τὰ μὲν μειράκια τῆς τῶν Σατύρων, οἱ 

ἄνδρες δὲ τῆς Πανικῆς, τῆς δὲ τοῦ Σιληνοῦ οἱ κατ᾽ 
ἐμέ. 

ἯΑ μὲν οὗ ΐ Ὶ ἐδ ἐπειδὰ μὲν οὖν πάσχουσιν οἱ παῖδες ν 
πίωσιν, ἢ οἷα οἱ ἄν δρες τολμῶσι κατεχόμενοι 
τῷ Πανί, μακρὸν ἂν εἴη λέγειν" ἃ δ᾽ οἱ γέροντες 
ποιοῦσιν, ὅταν μεθυσθῶσιν τοῦ ὥδατος, οὐκ 
ἀλλότριον εἰπεῖν' ἐπειδὰν πίῃ ὃ γέρων καὶ 
κατάσχῃ αὐτὸν ὁ Σιληνός, αὐτίκα ἐπὶ πολὺ 
ἄφωνός ἐστι καὶ καρηβαροῦντι καὶ βεβαπτισμένῳ 
ἔοικεν, εἶτα ἄφνω φωνή τε λαμπρὰ καὶ φθέγμα 
τορὸν καὶ πνεῦμα λιγυρὸν ἐγγίγνεται αὐτῷ καὶ 
λαλίστατος ἐξ ἀφωνοτάτου ἐστίν, οὐδ᾽ ἂν ἐπι- 
στομίσας παύσειας αὐτὸν μὴ οὐχὶ συν ἢ λαλεῖν 
καὶ ῥήσεις μακρὰς συνεί ιν. παλιὸ μέντοι 
πάντα καὶ κόσμια καὶ κατὰ τὸν Ὁμήρου ἐκεῖνον 
ῥήτορα: νιφάδεσσι γὰρ ἐοικότα χειμερίῃσι διεξέρ- 
χονται, οὐδ᾽ ἀποχρήσει σοι κύκνοις κατὰ τὴν 

1 Σατύρων ἘΠ. ΟΔΡΡΒ : Σατύρου ΜΚ. 
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ΠΙονυϑῦϑθ 

1κε πες ἢγϑῖ, δα ἰβ ποὺ ἱσγεϊεναηῦ ἴο ΟΣ Ὀυ51}655.. 
Ατωοηρ {πε Μδοῆ]δεδη [παΐδηβ ψῃὸ ἔεεα {πεῖν ἤοο ΚΒ 
ο {με ἸΘ δ ῬδΔηΚ8 οὗ ἴῃς [ηά1 Υἶνεῦ 85 γοῦ Ἰοοὶς ἀονῃ 
βίγθδσῃ, 8Π4 ψῆο γοδοῦ οἰθαῦ ἴο ἴῃς Οοςδδη---ἰη ὑΠ 6} 
σΟΥ ΠΟΥ μετα 15 ἃ σὅτονε ἴῃ ἃπ Θπο]οβαα ρΐδοα οὗ πο 
στεδαῖ 51ΖῈ ; ἰδ 15. οοιῃρ] ἴον 5πεϊϊογεα, πόνγενεῦ, ἴῸυ 

ΤΆΠΕΚ ἰνγ δηα στάρθνὶπεβ ονευβῆδαον ἰζ αὐ. ἴῃ 1 
ὑπεγα ἃγε ἴῆγεα βργίπρθ οὗὨ ἔαϊγ, οἰθᾶγ ναῖδευ: 96 
ὈεΙοησ5 ἴο ἰδ ϑαΐγυβ, δποῖμενΡ ἴο βδᾶπ, πε ὑπίγα ἴο 
5] Θπυ5. Τῆς [παΐδηβ νἱϑῖὶ ἴΠ6 ρ]δοα Ὅσα ἃ Ὑᾶγ, 
σα] γαϊϊπρο με ἔεαρὶ οὗ πΠῸ σοά, ἀπαὰ ἵππον ατίηκ 
ἔγοια ὑπὸ ϑρυίηρθ: ποὺ, ἢοναναῦ, ἔγοση 411 οὗ ὑπ θπ}, 
᾿ηα βου αϊηδίεγ, Ὁ δοοογάϊηρ ἴο ᾶρθὲ. Τῆς ὈΟΥ8 
ἀτῖηκ ἔτομι [ἢ βργίηρ οὗ ἴΠ6 ϑαῖγυβ, [ῃ 6 τηθὴ ἔΌΤΩ 
{Πε βρσυίῃρ οὗ Ρδῃ, δηᾶ ἴποβε οὗ τὴν ἰγης οὗ {πὶ ἔγουη 
δ ϑρσγίηρ οὗ 5:16 η8. 

Υμαὺ Ὠάρρεηβ ἴο ἴπΠ6 ὕῬοὸγ5 ἤδη {πον αὐτο, δηᾶ 
ννἢδῦ [Π6 τηθῃ τμάῖκ Ρο]α ἴο ἀο ὑπάοὺ ἴῃς ἱπῆπαπος οὗ 
δὴ ψου]ᾶ τρᾶκο ἃ Ἰοῃρ βἴουῃυ ; Ὀαὺ ψιῇηδὺ {Π6 ο]α ἀο 
ψν ἤδη παν ρσεῖ ἀσαηῖκ οἡ {Π6 νναῖεὺ 15. ποῖ ἱσγϑὶ ενδηῦ. 
Ώδη δὴ οἱ τδὴ αὐ κβ πα 1[Ἀ}}5 ὑπᾶθσ {πα 
ἱπῆυδσηος οὗ 51:16 ηυ5, αὖ βγδὺ 116 15. τηυῦΐα ἔῸγ ἃ ἸΙοῃρ 
ἴτας δπα ἄρρεᾶγβ ἀγυρρεα πᾶ βοάάεῃ. Παη οὗ ἃ 
βυ θη ἢδ δοαυΐγεβ ἃ βρ] ε πα! ον οὗ Ἰδησυάᾶρα, ἃ 
αἰδύϊποῦ υὐὔεγδηςθ, ἃ 5] ΝΕΤῪ νοΐςο, δηά ἰ5 85 ἰδ] Καῖϊνε 
85 Ὦδ Ψ85 τηΐε Ῥεΐοσε. Εὔνεη Ὀγν σαρρίην Ὠίπη γοὺ 
σου] π᾿ Ὁ Κααρ πἴτπα ἔτοτῃ τ] Κίηρ᾽ βἰθδα νυ δηα ἀε]νοτ- 
ἱπρ Ἰοπρ Παγδῆσιιθβ. [Ὁ 18 4]}1 βεῃβίθ]ε ὑπουρῇ, δηα 
νν6}}] ογαογεά, δῃα ἴῃ [{Πς6 εἴγε οὔ Ηουμοῦ᾿ 5 ἔδηουβ 
ΟΥ̓́ΑΪΟΥ :1 [ὉΓ ὑπαὶ ψόοταβ [411] “11κ6 ἴμε ὅπονβ οὗ 
νυἱηΐον. ἡ Υοὰ οδη δ σοιρᾶγὸ με ἴο δνᾶῃβ ΟἹ 

1 Οάγεδβουβ : 771. 8. 222, βοῦθ 6 δὰ Μοποὶϑυβ 8.6 ΘΟ0Ώ}- 
ῬϑΓϑα. 
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ΤΗΕ, ΨΟΒΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

, ἡλικίαν εἰκάσαι αὐτούς, ἀλλὰ τεττιγῶδές τι 
πυκνὸν καὶ ἐπίτροχον συνάπτουσιν ἄχρι βαθείας 
ἑσπέρας. τα τις δὲ ἤδη ἀφεθείσης αὐτοῖς 
τῆς μέθης σιωπῶσι καὶ πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἀνα- 
τ ἐχουσι. τὸ μέντοι παραδοξότατον οὐδέπω 
εἴπον' ἦν γὰρ ἀτελῆ ὁ γέρων μεταξὺ καταλίπῃ 
ὃν διεξήει τὸν λόγον, δύντος ἡλίου κωλυθεὶς ἐπὶ 
πέρας αὐτὸν ἐπεξελθεῖν, ἐς νέωτα πιὼν αὖθις 
ἐκεῖνα συνάπτει ἃ πέρυσι λέγοντα ἡ μέθη αὐτὸν 
κατέλιπεν. 

Ταῦτά μοι κατὰ τὸν Μῶμον εἰς ἐμαυτὸν ἀπε- 
σκώφθω, καὶ μὰ τὸν Δ οὐκ ἂν ἔτι ; ἐπαγάγοιμι τὸ 
ἐπιμύθιον' ὁρᾶτε “γὰρ ἤδη καθ' ὅ τι τῷ μύθῳ 
ἔοικα. ὥστε ν μέν τι παραπαίωμεν, ἡ ἡ μέθη αἰτία' 
εἰ δὲ πινυτὰ δόξειε τὰ λεγόμενα, ὁ ̓ Ἑληνὸς ἄρα 
ἦν ἵλεως. 
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ὈΙΟΝΥΘΌΘΒ 

δεοςουηῦΐ οὗ {πεῖν ἀρὰ : αΐϊ Κα οἰοδάδβ, ἴἤδῪ ΚΕαρ ἃ 
ἃ σοπδίδηῦ τουπά 6 ]αὺ {11} τΠ6 δἰδεύποοι 15 ἔὰ βρεπῖ. 
ΤΉΏρη, ἤδη {Π6 τηθ5 οὗ μὲ ἀτηκκ Ἰεανα ὑἤθια δ᾽ 
Ἰαβῖ, ἘΠ6ΥῪ [81] 5116 πῦ ἃπα ταϊαρβα ἱπῖο ὑπεὶν ο]α νᾶ γ5. 
Βυΐ 1 αν ποῖ γεῖ ἴο]ὰ γοὰ ἴῃς οἰγδηροβὺ ρᾶτὶ οὗ 
1, 1 δι οἱ τῆδῃ ἰ5 ργδενεπίεα Ὀγ βυπβοὺ ἔχου 
Γαδορίηρ ἴΠς6 ἐπα οὗ {Π6 βἴουυ ψῃῖοῃ ἢὸ 185. [6] πρ;, 
δΔηα Ἰεανεβ ὃ υπμβηϊθηεθα, ἤθη ἢς αὐηκα ἀραΐῃ 
Ὁ ΠΟΙ ΘΓ 56 880} ἢδ ἴδκαβ ὕὉρ ψῇῃδὺ ἢ6 γγὰβ βαγίηρ πε 
γᾶν Ὀεΐογε ἤθη {Π6 ἔππη65 ἸΘΕἶ Ἠϊτη ! 

Ῥεστηΐϊῦ τὴς {15 70κα δὖ τὴῦ οὐ ἜΧΡΘη56, ἰπ {Π6 
βρί τὶ οὗὐ Μοιηυβ. 1 τεΐιβε ἴο ἄγὰν πε πηοτὰὶ, 1 
ΒΨΘΔΙ; [ῸΓ γοὺ ΔΙΓΕΔΟῪ 566 μον {πε 8}0]6 Δρρ]1}65 ἴο 
6. [1 τα 8ΔΠΥ 5110, ὕπεη, [6 ἔπη 5 ἃγα ἴο 
Ὀ]άπιθ, θυ 1" ψηδῦ 1 βὰν 5ῃου]ᾶ ββϑεῖῃ ΓἜΔΘΟΏΔΌ]6, 
{Π6 πὴ Θ᾽] ῆυ5 85 Ὀ6θη σοοα ἴο τη6. 
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ΗΒΒΚΑΓΙΓΕΒ 

ΑΝ ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 



ΠΡΟΛΑΛΙΑ. ΗΡΑΚΛΗΣ 

Τὸν Ἡρακλέα οἱ Κελτοὶ Ὄγμιον ὀνομάζουσι 1 
φωνῇ τῇ ἐπιχωρίῳ, τὸ δὲ εἶδος τοῦ θεοῦ πάνυ 
ἀλλόκοτον γράφουσι. γέρων ἐστὶν αὐτοῖς ἐς τὸ 
ἔσχατον, ἀναφαλαντίας, πολιὸς ἀκριβῶς ὅσαι 
λοιπαὶ τῶν τριχῶν, ῥυσὸς τὸ δέρμα καὶ διακεκαυ- 
μένος ἐς τὸ μελάντατον οἷοί εἰσιν οἱ θαλαττουργοὶ 
γέροντες" μᾶλλον δὲ Χάρωνα ἢ Ἴαπετόν τίνα τῶν 
ὑποταρταρίων καὶ πάντα μᾶλλον ἢ ἫἩ ακλέα 
εἶναι ἂν εἰκάσειας. ἀλλὰ καὶ τοιοῦτος ὧν ἔχει 
ὅμως τὴν σκευὴν τὴν Ἡρακλέους' καὶ γὰρ τὴν 
διφθέραν ἐνῆπται τὴν τοῦ λέοντος καὶ τὸ ῥόπαλον 
ἔχει ἐν τῇ δεξιᾷ καὶ τὸν “γωρυτὸν παρήρτηται, καὶ 
τὸ τόξον ἐντεταμένον ἡ ἀριστερὰ προδείκνυσιν, 
καὶ ὅλος Ἡρακλῆς ἐστι ταῦτά γε. ὠμὴν οὖν ἐφ᾽ 2 
ὕβρει τῶν Ἑλληνίων θεῶν τοιαῦτα παρανομεῖν 
τοὺς Κελτοὺς ἐς τὴν μορφὴν τὴν Ἡρακλέους 
ἀμυνομένους αὐτὸν τῇ γραφῇ, ὅτι τὴν χώραν ποτὲ 
αὐτῶν ἐπήλθεν λείαν ἐλαύνων, ὁ ὁπότε τὰς Ῥηρυόνου 
ἀγέλας ζητῶν κατέδραμε τὰ πολλὰ τῶν ἑσπερίων 
γενῶν. καίτοι τὸ παραδοξότατον οὐδέπω ἔφην 8 

1 ΞἙλληνίων ΜΝΝ., Ηεννογάθῃ : Ἑλλήνων δομμψανῦζ: Ἑλ- 
ληνικῶν νυ]ρ. 
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ἨΗΕΒΑΟΙΕΘΒ 

ΑΝ ἹΝΤΒΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΤῊΕ (Ἕε]β. .8}}] Ηξετδο]ε85 Ορῃχίοβ ἴῃ ὑπαὶγ παῖνα 
τορι, ἀπ {Π6Ὺ ροτῖγαν ὑπ6 ρσοα ἴῃ ἃ νΕΥΥ ΡΘΟΌΪ ΑΓ 
ΨΑΥ. Τὸ {ποὶγ πούϊοῃ, ΒῈ 15 Ὄχίγεμιοὶν οἹ]α, μα]ά- 
Πεδάρά, ἐχοαερὺ ἔοῦ ἃ ἔεν ᾿ἰπρογίηρ Βαὶτβ ΠῚ] ἢ ἀγα 
υΐϊΐε στᾶν, 5 βκῖπ 15. ψυηκ] θα, ἀπᾶ ἢ 15. Ὀυτηεά 85 
ὈΙΔΟΙς 85 οδ Ὀ6, Κα δὴ οἱ βεδ- ος. Υυὐοὰ ψου]Ἱᾶ 
ΠΙΠΚ ΐμὰ ἃ πάγου οὐ ἃ 50}0- Ταγίδγοεδη ἰαρεῖαϑ ᾿--- 
δηγ ΐηρ Ραϊ Ηδρτδο]εβ ἢ Ὑεῖ, ἴῃ βρῖϊε οὗ 5. ἸοΟ 58, 
ἢδ δᾶς ἔπε δαυϊρημοπΐ οὗ Ηδυδο]685 : Π6 15 ἀγεββεα ἴῃ 
1Ὁ}6 Ἰοπ᾿ 5 βκίι, ἢδ5 {Π6 οἷα ἴῃ 5 στρηῦ Πδηά, οΑΥΥ 168 
πε αυΐνεῦ δ ἢΐ5 βἰ46, αἰβρίαγβ ὑμε Ρϑηΐ Ὀον ἴῃ 8 
Ἰε, ἀπά 16 Ηδθυδο]68 ἴγοιη ἢθδα ἴο 66] 85 ᾺΓ 88 
ὑμαῦ σοεβ. [{πουρσΐ, ὑπεγεΐογθ, ὑπαὶ ἴῃς (ε]ῖ5. δα 
σοτηχεα {ἷἰϊΒ οἤἴδποα ἀραϊηδὺ ἴῃΠ6 ροοα-] 0 Κ8 οὗ 
Ηδτδο]65 ἴο βρίϊε {ης Οτεεκ ροάβ, δα {παῖ ἴΠῈῪ ΕΓ 
Ῥυπίβηίπρ Πἴτη ὈΥ τηθ8ῃ85 οὗἩ δμς ρίοἴαγε ἔου Πᾶνὶπρ 
ΟἾΟα νἱϑί δα {Πα ὶΓ σου ἾΥ οἡ ἃ οδῦ]6- Πρ ἔογαν, 
αὖ ὑπὸ τὸ θη ἢδ ταϊἀεα τηοϑὺ οὗ με νεβίθτῃ 
Πα ομΒ ἰπ ἢΪ8 αιοϑῖ οὗ {με Πογὰβ οὗ σεγγοηῃ. Βαυΐ 
Ιδᾶνα ποῖ γεῖ το ποπεα ὑπα πηοβὺ βυγργίϑίηρ [Πηρ' 

1 ΟἸϊοΣ οὗ 186 Τιΐδηβ, ν ῆο ψυχά οὐ Ζριβ δπᾶ αἵΐονς ὑμὶν 
ἀοῖοδι ογο Ὀυγίθα ἔου ον ὺ ἴῃ ἘΠ6 Ὀονν6}8 οὗ ὑπ6 οδυίῃ, ὑοϊον.. 
Ταγίαγιβ. 
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τῆς εἰκόνος" ὁ γὰρ δὴ γέρων Ἡρακλῆς. ἐκεῖνος 
ἀνθρώπων πάμπολύ τι πλῆθος ἕλκει ἐ ἐκ τῶν ὦτων 
ἅπαντας δεδεμένους. δεσμὰ δέ εἰσιν οἱ σειραὶ 
λεπταὶ χρυσοῦ καὶ ἠλέκτρου εἰργασμέναι ὅρμοις 
ἐοικυῖαι τοῖς καλλίστοις. καὶ ὅμως ὑφ᾽ οὕτως 
ἀσθενῶν ἀ ἀγόμενοι οὔτε δρασμὸν βουλεύουσι, δυνά- 
μενοι ἂν εὐμαρῶς, οὔτε ὅλως ἀντιτείνουσιν ἢ τοῖς 
ποσὶν ἀντερείδουσι πρὸς τὸ ἐναντίον τῆς ἀγωγῆς 
ἐξυπτιάξοντες, ἀλλὰ φαιδροὶ ἕπονται καὶ γεγη- 
θότες καὶ τὸν ἄγοντα ἐπαινοῦντες, ἐπειγόμενοι 
ἅπαντες καὶ τῷ φθάνειν ἐθέλειν τὸν δεσμὸν ἐ ἐπι- 
χαλῶντες, ἐοικότες ἀχθεσθησομένοις εἰ λυθή- 
σονται. ὃ δὲ πάντων ἀτοπώτατον᾽ εἶναί μοι 
ἔδοξεν, οὐκ ὀκνήσω καὶ τοῦτο εἰπεῖν" οὐ γὰρ ἔχων 
ὁ ̓Ἐογρθύυες ὅθεν ἐξάψειε ταῖς σειραῖς τὰς ἀρχάς, 
ἅτε τῆς εξιᾶς μὲν ἤδη τὸ ῥόπαλον, τῆς λαιᾶς δὲ 
τὸ τόξον ἐ οὔσης, τρυπήσας τοῦ θεοῦ τὴν γλῶτταν 
ἄκραν ἐξ ἐκείνης ἑλκομένους αὐτοὺς ἐποίησεν, καὶ 
ἐπέστραπταί γε εἰς τοὺς ἀγομένους μειδιῶν. 

Ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν ἐπὶ πολὺ εἱστήκειν ὁρῶν καὶ 
θαυμάξων καὶ ἀπορῶν καὶ ἀγανακτῶν" Κελτὸς 
δέ τις παρεστὼς οὐκ ἀπαίδευτος τὰ ἡμέτερα, ὡς 
ἔδειξεν ἀκριβῶς. Ἑλλάδα φωνὴν ἀφιείς, φιλόσοφος, 
οἶμαι, τὰ ἐπι ώρια, Ἐγώ σοι, ἔφη, ὦ ξένε, λύσω 
τῆς γραφῆς τὸ αἴνυγμα' πάνυ γὰρ ταραττομένῳ 
ἔοικας πρὸς αὐτήν. τὸν λόγον ἡμεῖς οἱ Κελτοὶ 
οὐχ ὥσπερ ὑμεῖς οἱ “Ελληνες “Ἑρμῆν οἰόμεθα εἶναι, 
ἀλλ᾽ Ἡρακλεῖ αὐτὸν εἰκάξομεν, ὅτι παρὰ πολὺ 
τοῦ Ἑρμοῦ ἐσ υρότερος οὗτος. εἰ δὲ γέρων 
πεποίηται, μὴ αυμάσῃς" μόνος γὰρ ὁ λόγος ἐν 
γήρᾳ φιλεῖ ἐντελῆ ἐπιδείκνυσθαι τὴν ἀκμήν, εἴ 

1 τὰς ἀρχάς δοῃνγαγίζ : τὰς τῶν δεσμῶν ἀρχάς ΜΝ δ. 
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ἴῃ ἴῃς ρἱοεῖυτο. Τμαῖ ο]4 Ηδεγδοὶεβ οὗ {Πεὶγβ ἀγὰρβ 
ΑεΥ Πῖπι ἃ ρτεαῦ ογονα οὗ ἤδη ψὴοΟ ἃγὲ 811 τεϊμεγεὰ 
Ὀν {μ6 εοα8! Ηἰβ ἰδϑᾶβθῆδθ ἂἃῖεὲ ἀε]ϊοαῖθ οἤδ]η5 
[Δϑῃϊοπεα οὔ ροϊάὰ ἃῃὰ δηρεῦ, γταβοιθ]ησ {πῈ 
Ργοϊϑὺ οὗ πϑοκίδοαθ. Ὑεῖ, ὑπουρῇ ἰεα Ὀγ Ροπάϑβ 850 
γε ᾶῖ, [Π6 τηθη Ὧο ποῖ {πῖηκ οὗ δβϑοδρίῃρ, ἃ5 ὑπ 6 Ὺ 
δ 1] γ οου]ά, δπα ὕΠπδῪ ἀο ποῦ ρῈ}} θδοῖκ αὖ 411} οὐ Ὀγᾶσε 
ὑπο ῖγ ἔδεϊ ἀπα 1θδη ἴῃ ἴῃς ορροβὶΐζε αἰγεοϊίοι ἴο ῃαῖ 
ἴῃ ψῃοἢ Πα 5 Ἰεδαϊηρ ὑμε. [Ι͂ἢ ἔδεϊ, ἔπε γ [Ό]]ον 
ΘΠ ΘΕΥ ΠΥ ἀπα Ἰογουβὶν, Δρρ]δυάίηρ {πεῖν Ιθδάοὺ δηα 
4}1 ργαββίπρ μΐπη ο]08586 δπά Κεααρίηρ [πε 1685}. 65 5146 Κ 
ἴῃ ὑπεὶῦ ἀδϑῖσα ἴο ονεχίδκε ἢΐτα ; δρρδάγεηῦν Π6Ὺ 
νου α μὲ οἴεμπαβα [ἢ μεν ψεγα εὐ Ἰοοβε ' Βαΐ Ἰεῖ 
τὴς [611 γοὰ ψιτῃουΐ 6] ψ μᾶῦ βεοιηθδα ἴο τὴς {Π6 
βίγδηραϑδῦ ὑπίηρ οὗἨ ἅ]}1. δίποε ἴη6 ραϊπῖεν μδᾶ πὸ 
ῬΙδοα ἴο ψῃίοῆ 6 οου]Ἱα αἰΐζαοῃ ἴῃ6 ἐπαᾶβ οὗ {πε 
ΟΠδίηβ, ἃ85 ὑπΠ6 σοα᾽᾿β τρῃΐ παπᾶ δἰγεδαν 6] α {πῸ 
ΟἸΌ ἂπᾶ ἢϊ5 1οἷν [6 Ὀον,, μα ρίεγοθα ἴῃς ρ΄ οὗ 5 
τοῆρσιθ δπα τεργθβοηΐεα ἢϊΐπὶ ἀγανίηρ ἴΠ6 τηθῃ ὈΥῪ 
ὑπαὺ τηϑᾶηθ' Μούθονου, ἢ6 85 ἢὶβ ἴδοθα [υγπθα 
τονδγα 5 οαρνεβ, ΔΠα 15 βι][οηρ. 

Ι Πδα 5ἴοοα ἔοῦ ἃ Ἰοῃρ [τη6, Ἰοοκίηρ, νοπάδυίηρ, 
ΡΖΖΙηρσ ἀηα απλΐπρ, θη ἃ δ] αὖ τὴῦ εἰρον, ποῖ 
ὉΠΟυΪυγεα ἔγοσα οὐὖν βἰαπαροϊηῦ, ἃ5 ΒῈ βῃονεα Ὀγ 5 
δοσυγαῖθ 56 οὗ ΟΥτϑοκ, δπα πὸ ἀουθὲ ἃ βοῇ] αν ἔγομα 
ὑΠ6 παῖϊνα βἰδπαροίηϊ, 541α : “1 ν1}}] τεδα γοὰ {Π6 
γΊΔα]ςῈ οὗ {με ρἱοΐυγα, βγϑηρει, ἃ5 γοι βθεῖὰ ἴο Ὀ6 
ΨΘΙΥ ΠΟ} αἰδῖυγρεα ἀρουΐὺ 1. γε ΟΕ] 5 ἀο ποῖ ἄρτεα 
ψ ἢ γοὰ Οτεαῖκβ πῃ ὑπιηκίηρ ὑπαῦ Ηδιτθβ 15 
ἘΠοχασποα : νὰ θη ν Ηδγδο] 65 νυ ἢ 1, θδοδυβα ἢ 6 
15 ΤᾺΥ τηογα ρονεγα! μὰ Ηδύθθβ. Απα ἀοπΐ 6 
ΒΌΆΓΟΓΙΒΘα ὑπαὺ ἢδ 18 γαργεβθηϊζεα 85 δηῃ οἱ τη8ῃ, ἴὺυ 
εἰοαιθηοα δηα εἰοαιθηοα δ]ομα ἰ5 ψοηῦ ἴο 58ῆον 18 
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γε ἀληθῆ ὑμῶν οἱ ποιηταὶ λέγουσιν, ὅτι αἱ μὲν 
τῶν ὁπλοτέρων φρένες ἠερέθονται, τὸ δὲ γῆρας 
ἔχει τι λέξαι τῶν νέων σοφώτερον. οὕτω γέ τοι 
καὶ τοῦ Νέστορος ὑμῖν ἀπορρεῖ ἐκ τῆς γλώττης 
τὸ μέλι, καὶ οἱ ἀγορηταὶ τῶν Τρώων τὴν ὄπα 
δ [οὶ 3 οὶ ’ “ "ν ἀφιᾶσιν εὐανθῆ τινα" λείρια γὰρ καλεῖται, εἴ γε 
μέμνημαι, τὰ ἄνθη. ὥστε εἰ τῶν ὥτων ἐκδεδε- 
μένους τοὺς ἀνθρώπους πρὸς τὴν γλῶτταν ὁ γέρων 
οὗτος Ἡρακλῆς ἕλκει,2 μηδὲ τοῦτο θαυμάσῃς εἰδὼς 
τὴν ὦτων καὶ γλώττης συγγένειαν" οὐδ᾽ ὕβρις εἰς 
αὐτόν, εἰ ταύτῃ τετρύπηται" μέμνημαι γοῦν, ἔφη, 
καὶ κωμικῶν τινων ἰαμβείων παρ᾽ ὑμῶν μαθών, 

.- Α ’ 3 Ν ς [ο .: “Ἔς 3 
τοῖς γὰρ λάλοις ἐξ ἄκρου ἡ γλῶττα πᾶσίν ἐστι 

τετρυπημένη. τὸ δ᾽ ὅλον καὶ αὐτὸν ἡμεῖς τὸν 
Ἡρακλέα λόγῳ τὰ πάντα ἡγούμεθα ἐξεργάσασθαι 
σοφὸν γενόμενον, καὶ πειθοῖ τὰ πλεῖστα βιάσασθαι. 

᾿ ’ὔ 3 [ο ς ᾿ς 2. » 3 ΝᾺ καὶ τά γε βέλη αὐτοῦ οἱ λόγοι εἰσίν, οἶμαι, ὀξεῖς 
καὶ εὔστοχοι καὶ ταχεῖς καὶ τὰς ψυχὰς τιτρώ- 
σκοντες" πτερόεντα γοῦν τὰ ἔπη καὶ ὑμεῖς φατε 
εἶναι. 

Τοσαῦτα μὲν ὁ Κελτός. ἐμοὶ δὲ ἡνίκα περὶ 
τῆς δεῦρο παρόδου ταύτης ἐσκοπούμην πρὸς 
5:3 ᾽ ν [ο Ν “ Μ ἣ ἐμαυτόν, εἴ μοι καλῶς ἔχει τηλικῷδε ὄντι καὶ 
πάλαι τῶν ἐπιδείξεων πεπαυμένῳ αὖθις ὑπὲρ 

. ΦᾺ ζ , ἴω ἐμαντοῦ ψῆφον διδόναι τοσούτοις δικασταῖς, κατὰ 
καιρὸν ἐπῆλθεν ἀναμνησθῆναι τῆς εἰκόνος" τέως 

1 τὴν ὕπα δομψατγύ : τὴν ὕπα τὴν λειριόεσσαν ΜΒ. 
2 ἕλκει Ἠαγίπιδη, ϑομναγζ: ὁ λόγος ἕλκει ΜΝΞ. 
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[Ὁ}} νἱροὺγ ἴπ οἱά ἂρδ, ἰξ γοὺγ ροεῖβ ἃῖε τἱρῃΐ ἱπ 
βδυΐηρ “Α γουηρ τὴδη Παῖῃ ἃ νδηάθυηρ νι ὶδ 1 δηάᾶ 
“ΟἸἹὰ ρὲ [ὰ5 Ὑ ]8Ὲ Ὶ ψογὰβ ἴο 8δ8ὺ ἴδδηῃ γχουτῃ. 3 
Τηδὺ ἰ5 ΨΥ γοὺν Νεβίογ᾽ 8 ἴοηριιε α1501]18 ΠοποΥ,8 δπα 
ψὮγ ἴΠ6 Τγο͵δη ΘΟ Π56]10Υ5 πᾶνε ἃ νοΐος πὸ ἤονγεῖβ 5 
((ῃεῈ ἢοννευβ τηθηϊοηθα ἃγα [11165, 1ἔ ΤΥ ΠἸΘΙΠΟΣῪ 
861 68). ΤῊ μεϊῃρ 580, 1 οἱά Ηδγδο]εβ ἤετα αγαρβ 
το δἴευ ἢἷπὶ ῃῸ ἂύα τεϊμετεα ὈγΥῚ ἴπΠ6 δαγβ ἴο 
158 ἴοησιιθ, ἀομ᾽ ἢ ΡῈ βυγργίβεα αὖ ὑμαΐ, εἰπε: γοῦ 
Κῆον {πΠ6 ΚΙηΒἢἷρ Ρεῦνθαμ δδγ8 ἃπα ἴοπρθ. ΝῸΓ ἰβ 
ἰ ἃ Β:5ῃ Ὁ ὕροπ Ηἷπὶ ὑπαὶ ἢὨἰβ8 ἴοῆρσια 15 ῥἱθγοεα, 
Ιπαορα,᾿ 544 6, “41 64}1} ἴο τηϊπα ἃ πὸ οὐ ἵἴνο οἔ 
οοτηδαν νψῖοἢ 1 Ἰεδυηεα ἴῃ γου σΟὈΠΥΓΥ : 

186 ἰα!καῖῦνεα 
Ηδνο, ομε δῃά 4]], [πεῖν ἴορσιιθβ ρἰοτοδα δἱ [86 ἐϊρ.ὅ 

ΙΪὴ ρσξηδγαὶ, ΨὙὰ ΘΟ Βἀ6Υ ὑμαὺ ἴΠ6 τγϑὰ] Ποσδο 65 
ὙΔ28 ἃ |86 ἴὩ8η ΨΩΟ δοῃίενεα Ὄνου ῃηρ ὈΥ 
ΘΙοαθεποα δηᾶ δρρ]εα ρῥεγϑυδβίου ἃ5 ἢἷβ ρῥυϊποὶραὶ 
ἔοτος, Η15 δύγοννβ γεργαβδθηῦ ὑγογαβ, 1 βΌρροβε, Κεεῃ, 
ΒΌΓΟ δηά οἱ, ψ ῃΐοἢ τάκ πεῖς ψουπαᾶδ ἴῃ 500]5. 
Ιὰ ἔδλεϊ, γοὺῦ γουγβαὶνοβ δάτηϊδ ὑπαὶ ψοτᾶβ δΓῈ 
νγίηρεα,. 6 

ΤὨυβ αν 16 ΟεἸ. Αμᾶὰ σψβεὴ 1 ννὰ8 ἀεβραϊίηρ 
Ὁ τ 561 οὐ 6 αασδίϊοη οὗἩἨ δρρβδαγίῃρ Πεσδ, οοῃ- 
βι ἀουῖης ΒΘ Ί ΠΟΥ ἰὖ τνᾶ8 ΡΙΌΡΘΥ ἔῸΓ ἃ τηδῃ οὗ ΤΥ ἃρδ, 
ψγΠ0 δά Ἰοὴρ ἀρὸ ρσίνϑθη ὕρ ᾿Ἰεοϊυγίηρ ἰῃ ρΡυ ]ὶς, ομοα 
ΤηΟΥ6 ἴο 5υρ)]εοῦ Ὠπηη561}7 ἴο ὑμ6 νεγαϊοῖ οὗὨ 50 Ἰασρὲ ἃ 
ἦυγγ, ἢ οἙμὨδηοθαῦ ἴῃ ὑπῈ πίοκ οὗ ἔμπης {πᾶὶ 1 
ΓΟΙΔΘΙθογ α {δὲ ρἱοεῖυτο. ὉΠ} ἴπδ 1 Βδᾶ ὑδϑῃ 

1 1αὰ 8, 108. 32 Ἐπὰν. λοοη. 580. 
ὃ 1 αα 1, 249. 4 1Ἰαὰ 8, 1δ2. 
δ᾽ ΒΟΌΓΟΘ ἈΠ ονγ (Κ οοῖ, Οὐηι. Α4{{{. ἔγασηι., αἄε8}. 398). 
6 ἨόοτΩΘΣ, ραβϑίηι. 
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μὲν γὰρ ἐδεδίειν, μή τινι ὑμῶν δόξαιμι κομιδῇ 
μειρακιώδη ταῦτα ποιεῖν καὶ παρ᾽ ἡλικίαν 
νεανιεύεσθαι, κἄτά τις Ὁμηρικὸς νεανίσκος ἐπι- 
πλήξειέν μοι εἰπὼν τὸ σὴ δὲ βίη λέλυται, καὶ 
χαλεπὸν γῆρας κατείΐίληφέ σε, ἠπεδανὸς δέ νύ τοι 
θεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι, ἐς τοὺς πόδας 
τοῦτο ἀποσκώπτων. ἀλλ᾽ ὅταν ἀναμνησθῶ τοῦ 
γέροντος ἐκείνου "Ηρακλέους, πάντα “ποιεῖν προ- 
ἄγομαι καὶ οὐκ αἰδοῦμαι τοιαῦτα τολμῶν ἡλικιώτης 
ὧν τῆς εἰκόνος. ὥστε ἰσχὺς μὲν καὶ τάχος καὶ 
κάλλος καὶ ὅσα σώματος “ἀγαθὰ χαιρέτω, καὶ ὁ 
Ἔρως ὁ ὁ σός, ὦ Τήϊε ποιητά, ἐσιδών με ὑποπόλιον 
τὸ γένειον χρυσοφαέννων εἰ βούλεται πτερύγων 
ταρσοῖς " παραπετέσθω, καὶ ὁ Ἱπποκλείδης οὐ 
φροντιεῖ. τῷ λόγῳ δὲ νῦν ἂν μάλιστα ᾿ἀνηβᾶν 
καὶ ἀνθεῖν καὶ ἀκμάζειν καθ᾽ ὥραν εἴη καὶ ἕλκειν 
τῶν ὦτων ὅσους ἂν πλείστους δύνηται, καὶ τοξεύειν 
πολλάκις, ὡς οὐδέν γε δέος μὴ κενωθεὶς λάθοι ὁ 
γωρυτὸς αὐτῷ. 
Ὁρᾷς ὅπως παραμυθοῦμαι τὴν ἡλικίαν καὶ 

τὸ γῆρας τὸ ἐμαυτοῦ. καὶ διὰ τοῦτο ἐτόλ.- 
μῆσα πάλαι νενεωλκημένον τὸ ἀκάτιον κατα- 
σπάσας καὶ ἐκ τῶν ἐνόντων ἐπισκευάσας αὖθις 
ἀφεῖναι ἐς μέσον τὸ πέλαγος. εἴη δ᾽, ὦ θεοί, καὶ 

1 τὺ Βομνψαγζ : ποῦ ἴῃ ΜΗΚ. 
5 ταρσοῖς δομννατγῦζ : ἣ ἀετοῖς ΜΆΝ. 
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αἴταϊα πα΄ βοῦης οὗ γου τηϊρῦ ὑπίηῖκς 1 ννὰβ ἀοίῃρ δὴ 
ΑΙ τορεῦμον θου 5} Τπίηρ 8Δπα αὖ Τὴν ἃρὲ βῃενίηρ ἴῃς 
ΓΆΒΏΠ655 οὗ γουΐῃ ; δηά {παῖ ἵδη βοπλα γοιϊηρ ἔθ] ]ονν 
1] οὗ Ηοπιοῦ ταϊρῃῦ γτερυκα τηθ ὈΥ βαγίμῃρ “ ΥΟυΓ 
ΒΓ Ρ ἢ 18 ΡΌΠΘ᾽᾿ 8Δη6 ““ΒΙ{{ε’ ο]ά ἀρὰ μδ5 γοι ἴῃ Πΐ5 
οἸαἴο μ᾿ ἀπὰ ““Ὑουγ βααίτε 18 ἔθεε }]Ὲ δῃάᾶ γοὺγ βἰθεαᾶβ 
ἃΓ6 5]ον, 1 δἰτηίηρ ἴΠ6 Ἰαβῦ αυἱρ ἂς τὴν ἔεεῖ. Βαϊ 
γν ἤθη [1 Χο ΘΙ 6Υ παὺ ο]4 Ηδγτδο]65, 1 δὴ τηονϑα ἴο 
ὑπάογίακα δηυῃίηρ, ΔΠα ἅτ ποῖ δϑῃδιηθδα ἴο ΡῈ 530 
Ρο]ά, βίπος ἴ ἃτῃ πὸ οἱάδὺ ἴδῃ {Ππ ρίοΐαγα. Οοοάργο, 
ὑΠ6 πη, ἴο βγεηρίῃ, βρεεα, θδϑυΐν δα 411] τδηπο ον οὗ 
ΡἈγϑίςδὶ ὄἌὄχοθιθπος ' [με γοὺ ροα οὗ Ιονε, Ὁ Τεδῃ 
ρΡοεῖ,2 ρδπος δὖ τὴν ρτὶΖΖ]εα οἢΐῃ δηα ἢ ὈῪ πὶς [ἢ ἢς. 
ν}}} οα Ὠϊ5 ρο!]α-ρ] διηΐηρ Οἱ ΠΙοΠ5 : ΗἹΡΡοο]α65 ψ}}} 
ποῦ ταϊπα 18 Νον 5ῃου]ά οογίδί ]Υ θὲ ὑπε {ἰπη6 ἴον 
ΕἸ]οψασποα ἴο ἢουτ5ἢ Δ ἤονου ἀπά γθϑοῇ 5 ἔᾺ] 655, 

ἴο ἀγδρ' ἃ5 ἸΏΔΗΥ 8ἃ5 ἴὖ οδῃ ὈΥ ἴΠ6 6875 δηᾶ ἴο Ἰεῖ ἢν 
ΤΩΔΗΥ͂ ΔΙΤΌΟΜΈ. Αἴ Ἰ᾿εδαβδὺ ὕπούθ 15 )Ὧ0 ἔδαν [Παὺ 115 
αυΐνεῦ ΜΠ] ἀπεχρθϑοΐθα!ν τὰπ βποχὶ! 

Υου 566 ψῇῃδὺ ἐποουταροιηθηῦ 1 ΔΡΡΙΥ ἴο ΤΥ ἃρα 
ΔΑ ΤῊΥ ἱπῆττηϊτθ6β. ΤῊ ἰὉ 15. ψὩΟἢ ρᾶνα πὴ ἴῃς 
μδαγὺ ἴο αἀγὰρ ΤΩῪ Ὀΐηπδοθ, ἰοηρ ΔΡῸ ἰδἰὰ ὕρ, ἴο 
Π6 νυδῦϑυ, ρυουϊβϑίοι ΠῸῚ 85 θεβὺ 1 οου]Ἱᾶ δπα βεῖ 5841] 
οὐ πε ἷρῇ 8688 οὔποθ τλογα. Βὲε ἰΐ γοὺγ ραγῖ, 

1 πίαά 8, 108 ἢ. (Βροῖίκοῃ ὕο Ν,οβίον). 
3 Απϑδούϑοῃ (ἔσῃ. 23 Βδγρὶω) : ὕὉΠ6 Ῥοθπῃ 18 Ἰοϑῦ. 
δ ἩΣ 114698 οὗ Αὐῆθῃβ, ομδ οὗ πιδὴν βυ ϊῦογε ἔον ὑἢ9 πδπά 

οὗ μδ΄ πεπίος οὗ ΟἸβύμϑηθβ, γγαηῦ οὗ ίογοῃ, νγᾶὰβ ργοΐθγγοα 
δῦονο ὑμθίῃ 841}. ἘΒαυὺ δὖῦ 0 ἴοραϑῦ ψ 19 νγὰ8 ὕο ἢᾶνθ 81}- 
Ποσποϑᾶ ἢἷ8 δῃηραροιηθηῦ Π6 ἀδῃοθα 80 16]}}] δηὰ 80 υὑῃ- 
ὙΣίΒον ὑμαῦὺ ΟἸδύμθποβ νγὰβ αἰβρυδβίεα πᾶ βεϊαὰ ““ϑοῃ οὗ 
Τιβδηᾶοσ, γοι αν ἀδποθᾶ γουγβϑοὶἕ ουὺ οὗ Π6 πηδίοῇ ! ἢ 
““ἩἹΡΡοΟΙ] 68 ἄοθϑ ποῦ πηϊπα !" νν88 ὉΠ) ΔΏΒΨΨΘΙ ΒΘ γϑοθίνθϑα. 
“Ἤδρποσδ 86 ργοόνοῦῦ,᾽ 88 Ἡδγοάούιβ βδὺ8 (6, 126-181). 
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τὰ παρ᾽ ὑμῶν ἐμπνεῦσαι δεξιά, ὡς νῦν γε μάλιστα 
πλησιστίου τε καὶ ἐσθλοῦ ἑταίρον ἀνέμου δεόμεθα, 
ἵνα, εἰ ἄξιοι φαινοίμεθα, καὶ ἡμῖν τὸ Ὁμηρικὸν 
ἐκεῖνο ἐπιφθέγξηταί τίς, 

ο Σ ς ’ . ’ 3 ’ ’ οἵην ἐκ ῥακέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει. 
᾽ς. ἘΠ 

0 



ΗΕΒΑΟΙ ΕΒ 

γε ροάπ, ἴο Ὀ]ον τη6 ἔδίγ, ἴο πον ἰ ἐνεῦ ἀο Ϊ πεερᾶ ἃ 
ὈγθθζΖε “{μαὺ [115 ὑΠπ6 581], ἃ νγεϊσοιηθ βῃϊρημγαῖθ. 1 [ἢ 
ΔΏΥΟΠΘ ὑπ ηΚ8 τη6 ψοσίῃγ, 1 που] ἤᾶνα Ὠΐτ ΔΡΡΙΥ 
ἴο τὴ6 ἴῃς νογάβ οἵ Ηογηδυ: 

“ον ζἵἴουϊ ἃ ὑΠὶρἢ [6 ο]α τηδη᾽ 5 τὰρϑ γόνϑδὶ [2 

1 Οὐγεδ. 11, Ἴ ; 12, 149, 3 Οὐνδ8. 18, Ἴ4, 

1 



ὈἰοἰΖϑα Ὀγ (τορος 



ΑΜΒΕΝ, ΟΚ ΤΗΝ ΟΝΑΝΘ 

ΤῊΘ ἱπίγοάἀπούϊΝη ἰο ἃ Ἰδθοΐαγα, ον ἀθηῦ]ν ἔδηἑ]α. ἴο 
Τμοΐδη ΒΒ ΡῈ ]1Ο πᾶ δ ὺ ὕνγο ΠδΠΊ68. 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ ἩΛΕΚΤΡΟΥ Η ΤῺΝ ΚΥΚΝΩΝ 

Ἠλέκτρου πέρι καὶ ὑμᾶς δηλαδὴ ὁ μῦθος 
πέπεικεν, αἰγείρους ἐπὶ τῷ ᾿Ηριδανῷ ποταμῷ 
δακρύειν αὐτὸ θρηνούσας τὸν Φαέθοντα, καὶ 
ἀδελφάς γε εἶναι τὰς αἰὐγείρους ἐκείνας τοῦ 
Φαέθοντος, εἶτα ὀδυρομένας τὸ μειράκιον ἀλλα- 
γῆναι ἐς τὰ δένδρα, καὶ ἀποστάξειν ἔτι αὐτῶν 
δάκρυον δῆθεν τὸ ἤλεκτρον. τοιαῦτα γὰρ ἀμέλει 
καὶ αὐτὸς ἀκούων τῶν ποιητῶν ἀδόντων ἤλπιζον, 
εἴ ποτε γενοίμην ἐπὶ τῷ ᾿ριδανῷ, ὑπελθὼν μίαν 
τῶν αἰγείρων ἐκπετάσας τὸ προκόλπιον ὑποδέ- 
ξεσθαι τῶν δακρύων ὀλίγα, ὡς ἤλεκτρον ἔχοιμι. 
καὶ δὴ οὐ πρὸ πολλοῦ κατ᾽ ἄλλο μέν τι χρέος, 
ἧκον δὲ ὅμως ἐς τὰ χωρία ἐκεῖνα, καὶ----ἔδει γὰρ 
ἀναπλεῖν κατὰ τὸν Ἠριδανόν----οὔτ᾽ αἰγείρους 
εἶδον πάνυ περισκοπῶν οὔτε τὸ ἤλεκτρον, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ τοὔνομα τοῦ Φαέθοντος ἤδεσαν οἱ ἐπι- 
χώριοι. ἀναξητοῦντος γοῦν ἐμοῦ καὶ διαπυνθανο- 
μένου, πότε δὴ ἐπὶ τὰς αἰγείρους ἀφιξόμεθα 
τὰς τὸ ἤλεκτρον, ἐγέλων οἱ ναῦται καὶ ἠξίουν σαφέ- 
στερον λέγειν ὅ τι καὶ θέλοιμι" κἀγὼ τὸν μῦθον 
διηγούμην αὐτοῖς, Φαέθοντα γενέσθαι Ἡλίου 
παῖδα, καὶ τοῦτον ἐς ἡλικίαν ἐλθόντα αἰτῆσαι 
παρὰ τοῦ πατρὸς ἐλάσαι τὸ ἅρμα, ὡς ποιήσειε καὶ 
αὐτὸς μίαν ἡμέραν, τὸν δὲ δοῦναι, τὸν δὲ ἀπολέ- 
σθαι ἐκδιφρευθέντα, καὶ τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ 
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Ἅνίτη τεραγὰ ἴο διδοῖ, γου ἀουθὶ]685 βἤδγα {Π6 

δεθηογαὶ μα] οἷ ἴῃ [ἢ βἴογυ ὑμπαῦ ρορ]δῦβ οα {6 ῬδηΚ8 
οὗἨ 186 τἷνον Ετίἀδῆυβ 5Π6α ἴδδιβ οὗ 10 ἴῃ στοῦ Ὄνοσ 
Ῥῃδοίδοι ; δπᾶ ὑπαὶ ἴπ6θ6 Ῥορ 5 ἀγα {Π6 5ἰϑύευβ οὗ 
ΒΗδοίπου, ψῃὸ ουϊ οὗ 5ουτον ἴοῦ ὑπὸ ὈΟΥ ψἘΓΘ 
ομδηροάᾶ πο ὑγεαβ ἀπά 511} ἀσὶρ ὑδαγβ--- -οὐ διρεσ' 
ΘΌΘΝ ἴα165, ψ θη 1 Πεαγα ἴῃ δϑῖὰ ἔγοτῃ [Π6 1105 οὗ ἴΠ6 
Ῥοεῖβ, τηδθ τηὲ Ἔδχρϑοῖ [πδῖ 1 δνεὲῦ 1 σοῦ ἴο {μὲ 
Ἑγίάδηυβ, ὈΥ ρσοΐῃρ ὑπαουηθαὶῃ οπα οὗ Π6 Ρορ δ 5 
Δα Βο]αϊηρ ουὖῦ ἃ ἔο]ὰ οὗ τὴν οἷοδκ 1 ςου]ὰ ΞΌΡΡΙΥ 
ΤΥ 561 ὙΠ} ἀποὺ ὈΥ οαἰο προ ἃ ἔενν οὗ ὑμεὶγ ἴβδυβ. 
Α5 ἃ τηδίζεν οὗ ἔδοῦ, 1 αἰά ν] 51 [Πο56 ραᾶγβ ποῖ ἸΙοῃρ' ἃρῸ 
(οπ δποῖθεσ εὐγδηά, ἴο θ6 506); πα 85 1 μδᾶ ἴο ρῸ ὉΡ 
{πε Ἐγίάδπυβ, 1 Κεορῦ ἃ β5ῃδὺρ Ἰοοκουΐ, Ὀαὺ πεῖς μον 
ῬΟΡΪΔΥ5 ΠΟΙ ἀρ Υ 6 γα ἴο Ὀ6 βεβεη. [πάδεα, {Πδ νεῖν 
Ὡδῖηθ οὗ Ρηδοΐδοῃ ψγὰ5 ὑπ κηόνψῃ ἴο {πε παϊϊννοβ. Αἵ 
ΔΏΥ ταῖθ, ἤδη 1 ψεηΐ ᾿πῖο ἴΠ6 τηδῦζεν δηᾶ ἱπαυϊγεα 
θη γα 5ῃου]α τοδοῖ ἰδ ρορίδγ8----“ ἴῃ 6 διηβροῖ- 
ΡῬΟρίδγβ,᾽᾿ ---ἰῃς Ῥοδίχηξη ἰδυρηῃςα δηά Δ5]ςθα της ἴο ἰ6]} 
ὕΠ ῖὰ τότ ο]δί εἶν δὶ 1 τηθδηῖ. 850 1 ἰοϊὰ ὑπϑιη 
{πε 5βἴογυ : ὑπαὶ Ῥηδεΐμομ νγαϑ πε οἢ]]α οὗὨ ἴῃς ὅπ, 
δα {Πᾶὺ ο σοπχίπρ' οὗ ρὲ 6 δϑεα ἢἷ5 δῖε ἴο 
Ιεῖ έτη ἀτίνε [Π6 οἂγ 84 “40 ι8ὺ ὁπε ἄγ Ηἰπη56] ; 
ἢ158 [ΠΕ Υ σοπδοηϊοα, δπα ἢ6 νγ5 ὑἤγονψῃ ἴτγοιῃ {πὸ 
ΔΓ δηὰ Κἰ]Π]|6. ““Απά ἢ 5 5ἰϑύδθνβ, βαἱα 1, ““ ουἱ οὗ 
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πενθούσας ἐνταῦθά που, ἔφην, παρ᾽ ὑμῖν, ἵναπερ 
καὶ κατέπεσεν, ἐπὶ τῷ ᾿Ἠριδανῷ, αἰἐγείρους 
γενέσθαι καὶ δακρύειν ἔτι ἐπ᾽ αὐτῷ τὸ ἤλεκτρον. 
Τίς ταῦτά σοι, ἔφασκον, διηγήσατο ἀπατεὼν 
καὶ ψευδολόγος ἄνθρωπος; ἡμεῖς δὲ οὔτε ἡνίοχόν 
τίνα ἐκπίπτοντα εἴδομεν οὔτε τὰς αἰγείρους ἃς 
φὴς ἔχομεν. εἰ δὲ ἦν τι τοιοῦτον, οἴει ἡμᾶς δυοῖν 
ὀβολοῖν ἕνεκα ἐρέττειν ἂν ἢ ἕλκειν τὰ πλοῖα πρὸς 
ἐναντίον τὸ ὕδωρ, οἷς ἐξῆν πλουτεῖν ἀναλέγοντας 
τῶν αἰγείρων τὰ δάκρυα; τοῦτο λεχθὲν οὐ μετρίως 
μον καθίκετο, καὶ ἐσιώπησα αἰσχυνθείς, ὅτι 
παιδίου τινὸς ὡς ἀληθῶς ἔργον ἐπεπόνθειν πι- 
στεύσας τοῖς ποιηταῖς ἀπίθανα οὕτως Ψψευδο- 
μένοις, ὡς μηδὲν ὑγιὲς ἀρέσκεσθαι αὐτοῖς. 

Μιᾶς μὲν δὴ ταύτης ἐλπίδος οὐ μικρᾶς ἐψευσ- 
μένος ἠνιώμην καθάπερ ἐκ τῶν χειρῶν τὸ ἤλεκτρον 
ἀπολωλεκώς, ὅς γε ἤδη ἀνέπλαττον ὅσα καὶ οἷα 

ἤσομαι ,αὐτῷ. ἐκεῖνο δὲ καὶ πάνυ ἀληθὲς 
ᾧμην εὑρήσειν παρ᾽ αὐτοῖς, κύκνους πολλοὺς 
ἄδοντας ἐπὶ ταῖς ὄχθαις τοῦ ποταμοῦ. καὶ αὖθις 
ἠρώτων τοὺς ναῦτας---ἀνεπλέομεν γὰρ ᾿ἐτι-----ὀΑλλ 
οἵ γε κύκνοι πηνίκα ὑμῖν τὸ λιγυρὸν ἐκεῖνο 
ἄδουσιν ἐφεστῶτες τῷ ποταμῷ ἔνθεν καὶ ἔνθεν; 
φασὶ γοῦν ᾿Απόλλωνος παρέδρους αὐτοὺς ὄντας, 
ὠδικοὺς ἀνθρώπους, ἐνταῦθά που ἐς τὰ ὄρνεα 
μεταπεσεῖν καὶ διὰ τοῦτο ἄδειν ἔτι οὐκ ἐκλα- 
θομένους τῆς μουσικῆς. οἱ δὲ σὺν γέλωτι, 
Σύ, ἔφησαν, ὦ ἄνθρωπε, οὐ παύσῃ τήμερον 
καταψευδόμενος τῆς χώρας ἡμῶν καὶ τοῦ ποτα- 
μοῦ; ἡμεῖς δὲ ἀεὶ πλέοντες καὶ ἐκ παίδων 
σχεδὸν ἐργαζόμενοι ἐν τῷ ᾿Ηριδανῷ ὀλίγους μὲν 
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ΒΟΙΤΟΨ [ΓΘ α ἰηΐο ΡΟΡ]ΔΓ5 βοιηενεγα ἴῃ [ἢ}]15 πεῖρἢ- 
ῬΡουγδοοά οὗ γουγβ, οα ἴπ6 Ῥδηκβ οὗ με Εἰ ἀδπυβ, αὖ 
16 βροῦ ψεσε ἢς ἔ8]}, ἃμπα 51} ψϑερ ἴον ᾿ἴτη συ ἢ 
ὕξαγβ οὗ διάρεγ. “««0ὙΠῸὸὺ ἰο]α γοὰ ὑπαῦν᾽᾿ 5814 ἢν. 
“Τῆς οἰδαΐῖ δῃα ᾿ἰὰγ! ἥε ΠΕνΟΡ δᾶ ΔΩΥ αΥ̓ΝΟΥ 
[411 ἔγογη ἃ οἂὺ, ἀπ γα ἢάνεπ᾽ ἡ ἴΠ6 ΡΟρ δ γοὺ βρθᾶκ 

. Οὗ [ἔνε δὰ δηγιῃίπρ οὗ [Πα βογῦ, 40 γοὺ ΒΌΡΡοΟΒΕ 
ὑπαὶ ἴῸΓ ὕψο ον ο]5 νγα ψνου]ᾶ τὸν ΟΥ ἴον οὔν Ὀοδῖβ ὑὈΡ- 
βύγεδη, ἤθη ψὰ Τοου]α σεῦ τἱο ὈΥ ρἱοκὶπρ ἃρ {π6 
ἴξδδιβ οἵ ἴῃ6 ρορίδιβ " ὀ ΤΤΠΪ5 ΓΕΙΏΔΙΚ 5ἴγαοῖκ τὴ6 
ὩΠΟΟΙΩΣΊΟΠΪΥ, δηα 1 Π6]4 τὴν ἴοηρια ἴῸΓ 5ῆδπης ἰῃδῦ 
Ι Πεαᾶ δοεοῖβα |κ ἃ οἢἹ]ά, πα πὸ τηΐϊβίδκθ, 'ῃ 6] νὶπρ' 
186 ροεοῖβ, ψῆο 8.6 βς ἢ ἱπογβαϊθ]6 11Δγ8 ὑπαὺ πομίῃρ 
Β6Ώ51016 ἤπαᾶβ ΔΥ ἔδνουῦ νυ ἢ ὑΠ Θὰ. 

ΕἸ], ὉΠ15 ννὰβ ομα στεαῦ ἐχρϑοίαϊίοοι {Πᾶὺ 1 ννγᾶβ 
ἀἰδαρροϊπιεα ἰῃ ; 8η4,1 νγὰβ ἃ5 νεχϑᾶ 88 17 1 δᾶ ]Ἰεῖ 
186 Δ 6 Γ 5110 ὑΠΥΟῸΡὮ Τὴν ἤΠροΥΒ, ῸΓ 1 γ85 δον 
᾿τηδρὶηϊηρ᾽ 41} [ῃη6 αἰ γαπὶ 565 ψ ἢ ἢ 1 5θμου]α τηλκα 
οὗ 1. Βυΐ [με οὔδεν βίου 1 ὑπουρμῦ 1 5]ιου]ά 
πα οοτηρ]οἴαὶν ἔσὰς ἴπογο---ἶμε οπα δρουῦ ὑγοορβ οὗ 
58 Π5 ἰῃδΐ 5ἰπρ' ὁ ὑῃ6 ῬδηκΚ5 οὗἨ [6 τίνει. 801 ραυϊ 
ἃ βεοοπά αποβύϊοι ἴο [ἢ 6 Ὀοαϊχηθη--- Ὁ 6 νεσα 501}}}᾿ 
ΟΠ ΟΌΓ ΨΑΥ ὕὑρ. “Βιευῖ, μον δρουῦ γουῦ βννδηβὶ 1 
Αϑκεα. “Αἴ νῇηδὺῦ {ἴθ ἀο {ΠΥ 5ἴῃρ' 80 Π]6] οαἸοὐΒ]γ, 
Γδηρεα δ᾽οηρ πες τῖνοῦ, Ο ὑῃ]5 846 δῃάᾶ οὐ ὑδμαῦ} 
Ῥεορὶς 88Υ, δ 8ἃ}1 Ἔνεπῖβ, ὑπαὶ πον ψψεῦα δβϑοοίαϊαϑβ 
οἵ ΑροἹϊο, ταθπ τ ὑμ6 ρ»ἹΕῸ οὗ βοηρ, ψῆο βου ῃετα 
ἷπ {πε686 ρᾶγῖβ οἤδηρεα ἱπῖο Ὀἱγαάβ, δῃαὰ ἴον {δῖ 
ΤΘΆΘΟΝ ἀοὁ ποῖ ἔογρεὺ ὑπεῖὶγ τηυϑίς, θαῦ 501}} σοπεϊπιυςε 
ἴο 5'πρ. ὙὙΠῚῈ 4 Ὀυγϑοῖ οὗ ἰδυρσῆϊεν ὑπεῪ τερ]ϊθᾶ : 
““ἍΜΏὮΥ, τηδῃ, Δύδ αὖ γοὰ ΘΥ̓ΟΥ σοίπρ ἴο βἴορ 6] πρ 
1168 δρουῦ οὐὖ σΟΙΠΕΥΥ 8Πα ΟἿΥΓ τἷνεῦ; γα ἃγὰ 
ΑΙΑΥΒ Οἡ ἴπ6 νναῖεσ, δπῃὰ ἤᾶνεὲ ψογκεὰ οα πὸ 
Εγἄδηυβ βδἰποθ ψγὰὸ γα ΟΠ] άγθη, δἰτηοβῦ: πον δηά 
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κύκνους ἐνίοτε ὁρῶμεν ἐν τοῖς ἕλεσι τοῦ ποταμοῦ, 
καὶ κρώξουσιν οὗτοι πάνυ ἄμουσον καὶ ἀσθενές, 
ὡς τοὺς κόρακας ἢ τοὺς κολοιοὺς Σειρῆνας εἶναι 
πρὺς αὐτούς, ἀδόντων δὲ ἡδὺ καὶ οἷον σὺ φὴς οὐδὲ 
ὄναρ ἀκηκόαμεν! ὥστε θαυμάξομεν πόθεν ταῦτα 
εἰς ὑμᾶς ἀφίκετο περὶ ἡμῶν. 

Πολλὰ τοιαῦτα ἐξαπατηθῆναι ἔστι πιστεύον- 
τας τοῖς πρὸς τὸ μεῖζον ἕκαστα ἐξηγουμένοις. 
ὥστε κἀγὼ νῦν δέδια ὑπὲρ ἐμαυτοῦ μὴ ὑμεῖς ἄρτι 
ἀφυγμένοι, καὶ τοῦτο πρῶτον ἀκροασόμενοι ἡμῶν, 
ἤλεκτρά τινα καὶ κύκνους ἐλπίσαντες εὑρήσειν 
παρ᾽ ἡμῖν, ἔπειτα μετ᾽ ὀλίγον “ἀπέλθητε καταγε- 
λῶντες τῶν ὑποσχομένων ὑμῖν τοιαῦτα πολλὰ 
κειμήλια ἐνεῖναι τοῖς λόγοις. ἀλλὰ μαρτύρομαι, 
ὡς ἐμοῦ τοιαῦτα μεγαλαυχουμένου περὶ τῶν ἐμῶν 
οὔτε ὑμεῖς οὔτε ἄλλος πω ἀκήκοεν, οὐδ ἂν 
ἀκούσειέξν ποτε. ἄλλοις μὲν γὰρ οὐκ ὀλίγοις 
ἐντύχοις ἂν Ἤριδανοῖς τίσι καὶ οἷς οὐκ ἤλεκτρον, 
ἀλ υσὸς αὐτὸς ἀποστάζει τῶν λόγων, πολὺ 
τῶν κύκνων τῶν ποιητικῶν λυγυρωτέροις" τὸ δὲ 
ἐμὸν ὁ ὧτε ἤδη ὁποῖον ἁπλοϊκὸν καὶ ἄμυθον, οὐδέ 
τίς ᾧ ἢ πρόσεστιν. ὥστε ὅρα μὴ τοιοῦτό τι 
πάθης ἡ Ἢ περὶ ἡμῶν ἐλπίσας, οἷόν τι πάσχουσιν 
οἱ τὰ ἐν τῷ ὕδατι ὁρῶντες" οἰόμενοι γὰρ τηλικαῦτα 
εἶναι αὐτὰ οἷα διεφαίνετο, αὐτοῖς ἄνωθεν, εὐρυνο- 
μένης τῆς σκιᾶς πρὸς τὴν αὐγήν, ἐπειδὰν ἀνα- 
σπάσωσι, πολλῷ μικρότερα εὑρίσκοντες ἀνιῶνται. 
ἤδη οὖν σοι προλέγω, ἐκχέας τὸ ὕδω καὶ ἀπο- 
καλύψας τἀμὰ μηδὲν μέγα ̓ προσδοκήσῃς ἀνιμή- 
σεσθαι, ἢ σαντὸν αἰτιάσῃ τῆς ἐλπίδος. 



ΑΜΒΕΉ, ΟΚἘ ΤΗΒΕ ΚΒ ΑΝΒ 

ὑδὴ ψὰ 566 ἃ ἔενν βϑυδηὴβ ἰῇ [6 τ 8865 ὈΥ {Π6 
Τἶνεῦ, πα πα Ὺ Πᾶνα ἃ νΕΥῪ υῃτηιβίοαὶ πα ἔδεε ]8 
ΟΥ̓ΟΔΚ ; ΟἿΟΝ 5 ΟΥ̓ ἀδνν5 816 ϑίγθηβ ἴο θη. Α5 [ὉΓ 
ὑπΠ6 δύεεῦ βοηρ γοὺ 5ρ6 δὶς οὗ, να πδνδὺ μοαζὰ 1 Οὗ 
Ἔνθ ἀγεδιηθα οὗ 1, 80 ὲ όπου μον 8656 5ἴουθβ 
Δρουΐ ὺ8 σοῦ ἴο γοῦν ρΡβορ]ε. 

ΜδῊΥ βυοἢ ἀεοαρύϊομβ οδὴ θῈ6 ρῥγϑοίβεα ομ τθῃ. 
ψ θη 6 Υ Ρὰΐ δι τἢ ἴπ ὑποθ6 ψῆο ὄἜχαρρετγαῖα Ἔνεῦυ- 
ὑπίηρ ὕπο ν [611]. Ὑπογαΐοσα 1 ἂμ ΠΟΥ͂ δἴτγαϊ αὶ Οἡ ΤΥ 
ον δοσουῃῦ ὑμαὺ γοὰ ψῆο Πᾶνα Ἰυδϑὺ οομης ἴο ἴονῃ 
Δα γα ἃρουΐ ἴο ἢθδΓ τὴθ ἴῸγ ἴη6 ἢγθι {Ππὴ6 ΤΥ 
δχρθοῦ ἴο πα θοῦ ἃῃμα δύῃ ἤδῦθ, δῃα δεὺ 
ἃ ΜΏ16 ΤΩΔΥῪ 9Ὸ ΑΥΔΥ ἰδυρῃϊηρ δὖ ὕΠ6 τηθὴ ψῆ0 
ῬΙΟΙ ΒΘ γοὺ ἰῃαῦ 5. ἢ) ὑγεδβγεβ οτῈ δρυπαάδηΐ ἰπ 
ΤΩΥ αἰἴδβοουγβα. Βυὺ 1 οννθαῦ ὑμαῦ ποῦ  γοὶ ΠΟΙ͂ 
ΔΏΥΟΠΘ 6Ἶ56 δνοσ Πδαγὰ τὴ τ8Κ6 βιοἢ βοδβὶβ δρουΐ 
ΤΩΥ͂ ΟΟΙΏΡΟΒ ΠΠ0Π5, ΔΠ6Ὶ ΠΘΝΟΥ ΜΠ]: ΟὐΠοΥβ, ἴο 6 
ΒΌΓΘ, γοῦ σ8η ἢπᾶ ἱπ ρθη οὗ ἴῃς Εγιάδηιβ Κὶπα : 
ὑμποὶν ψογαβ αἰ5}}] νευῪ ροἱὶα ἰῃβιθδα οὗ διθεσ, δπὰ 
ΠΟΥ ἃῖὰὲ ἊΣ τροτα τηαοϊοαΐϊουβ ἴπαπ ὑπ ϑδῃβ οὗ 
ῬΡοοῖσυ. Βυῖΐῖ 885 ΤῸΓ ΤΩΥ ἰδ, γοὺ ΔΙΤΕΔαΥ 866 ον 
ΒΙΤΏΡΙΘ δηα τηδίετ-οἰδοϊ 1 15, ἀπα ὑμαῦ ἴΠ6ΓΘ 15. πο 
τημδὶς ἴο 1ἴ0. 90 Ἰοοκ ου ὑπαὶ γοὰ 40 ποῖ 5εἴ γΟῸΓ 
ΒΟΡΘ5 οὗ πηε ἴοο ὨρἬ, ἀπά {πόσα θυ πᾶνα Δ Ἔχρουΐθποα 
11Κ6 Ρθορὶα Ψ}ο 866 ὉΠίηρβ ὑπάϑὺ νναῖοσ. ΤΉΘΥ ἐχροοῦ 
ὑπθηὶ ἴο Ὀ6 88 ᾿δῦρε 85 ὑπευ Ἰοοκεα ἐβγουρῃ {δὲ 
ννδῖεσ, ἔγοση ἀῦονε, ὑγεπ ὑπὸ ἱππᾶρα νγχὰ5 τῃηδρΏΠοα 
ὉΠάδν ἴῃς ἸΙρῃῦ ; δῃὰ ψ ἤθη ΠΥ ἤ8ἢ ὑμδθη ἀρ, ὑΠ6Ὺ 
ΔΥ͂Θ ΔηποΥυϑα ἴο βηα ἴδεῖὴ ἃ ργεαὺ θα] βιη8]]εσ. 1 
γᾶ γου, ὑμπογεΐογεα, δ ἴῃς ουϊδεῦ---«οη᾽ Ὁ εχρθοῖ 
ὑμαῦ δ γοὰ ἢᾶνα θδϊ]θα ουὖὐ ὑμεῈ ναῖε διά 
Ἔχροβϑα τὺ ὑπουρηῖβ γοὺ Ψ01}} τᾶ Κα ἃ στεαὺ ἢδι], ΟΥ̓ 
6Ἶθδ6 γοὺῦ Μη] μᾶνα γουγβεῖνεβ ἴο δΙαιηθ ἴον γοῦγ 
Ἔχρθϑοίδ!!οῃβ ! 
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ΤῊΗΒ ΕΠΥ 

Τὺ ποϑᾶὰ ἤδγά]υ δ βαϊὰ ὑμπαῦ ὑμ18 Ὀθ]οησδ ὕο ὑμ6 ἀοιηδίῃ οὗ 
061165 Ἰουγθβ, μοῦ οὗ βοΐθῃθθ. [“1|κ6 ὕηθ 1ὐδ]δπ ροθῦβ οὗ ὑῃ6 ᾿ 
ἘΘΠΔίβϑβαηοθ, ἢ τηθίουϊ οἰδηβ οὗ ὕπο ἀθοδάθηοθ ἀδ! ρῃὐθα ἴο 
Βῃονν ὕὉΠ6}} οὐ ηΐηρ ΌὈΥ ““ῬΥΔΊΒΙ ΠΡ ̓) 411 τηδῃηθι οὗ ὑπὶηρβ ροοά, 
ὈΔά, δηὰ ᾿παἰ δογοηΐ. 

ΥΟΙ, 1. 



ΜΥΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ 

Ἢ μυῖα ἔστι μὲν οὐ τὸ σμικροτάτον τῶν 1 
ὀρνέων, ὅσον ἐμπίσε καὶ κώνωψι καὶ τοῖς ἔτι 
λεπτοτέροις παραβάλλειν, ἀλλὰ τοσοῦτον ἐκείνων 

μεγέθει προὔχει ὅσον αὐτὴ μελίττης ἀπολείπεται. 
ἐπτέρωται δὲ οὐ κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἄλλοις, ὡς 
τοῖς μὲν ἁπανταχόθεν κομᾶν τοῦ σώματος, τοῖς 
δὲ ὠκυπτέροις χρῆσθαι, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἀκρίδας 
καὶ τέττιγας καὶ μελίττας ἐστὶν ὑμενόπτερος, 
τοσοῦτον ἁπαλώτερα ἔχουσα τὰ πτερὰ ὅσον τῆς 
Ἑλληνικῆς ἐσθῆτος ἡ Ἰνδικὴ λεπτοτέρα καὶ 
μαλακωτέρα: καὶ μὴν διήνθισται κατὰ τοὺς 
ταῶνας, εἴ τις ἀτενὲς βλέποι ἐς αὐτήν, ὁπόταν 
ἐκπετάσασα πρὸς τὸν ἥλιον πτερύσσηται. ἡ 3 
δὲ πτῆσις οὔτε κατὰ τὰς νυκτερίδας εἰρεσίᾳ 
συνεχεῖ τῶν πτερῶν οὔτε κατὰ τὰς ἀκρίδας μετὰ 
πηδήματος οὔτε ὡς οἱ σφῆκες μετὰ ῥοιζήματος, 
ἀλλ᾽’ εὐκαμπὴς πρὸς ὅ τι ἂν μέρος ὁρμήσῃ τοῦ 
ἀέρος. καὶ μὴν κἀκεῖνο πρόσεστιν αὐτῇ, τὸ μὴ 
καθ᾽ ἡσυχίαν, ἀλλὰ μετ᾽ ὠδῆς πέτεσθαι οὐκ 
ἀπηνοῦς οἵα κωνώπων καὶ ἐμπίδων, οὐδὲ τὸ 
βαρύβρομον τῶν μελιττῶν ἢ τῶν σφηκῶν τὸ 

1 οὐ τὸ νυ]ρ. : οὕἕω Μδδ.: οὐ τῶν σμικροτάτων ὀρνέων 
ΝΙόη. 
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ΤῊΣ ἣν ἰ5 ποῦ 16 βι:)4)] δὶ οὗ ψἱηρεα ογδαΐυγοβ, δ 

Ἰεαβὶ 'π οοιηρδυίβοῃ νν1}}} σῃπαΐβ ἃπα τηϊάραβ δηα ὑπίπρϑ 

5011] ἰπῖου. Οἱ [ἢε σοῃίγασυ, 8116 15. ἃ8 ΤΌ Οἢ ἸΔΡΡῸΥ 

ὑῆδῃ ΠΟΥ͂ 85 886 ἰ5 51:14}16 ἴδῃ ἴῃ 6 θε6. 956 15 ποῖ 

Ρῥγον θα τ δα ουϑ πκὸ ἴῃς Ὀἰγά5,1 80 ἃ5 ἴο μανό 

ΒΟΙῚ6 ἴῸΓ Ρ]υτηδρα 8]} ονεῦ Ποὺ ὈΟΑΥ, δπα οἴμεῖβ ἴο Ηγ 

ψῖ, Ὀαϊ 1|κ6 ρΥΔβΘΏΟΡΡΕΥΙΒ, Ἰοσυδῖ5 Δπα 665, 58ῆ6 Πᾶ5 

ΤΑΘΙΔΌΓΑΠΟΙΘ ὙἱΠΡΒ, 85 ΠΟ ἢ ΓΠΙΏΠΟΥ ἴπᾶπ ὑμοὶγβ ἃ5 

1πάϊΐϊδη 5ἴαῆδ ἀγα τλοσα ἀο] οαῖα δα κοῖτον μδῃ Οὐσεεκ. 

Μογεονεῦ, ὕμπεν ἢᾶνα πε οο͵ουῦα οὗ ἃ ρεδοοοκ ἰῃ 

ὕπο, ᾿ἔ γοὺ ἰοοῖς αὖ ΠῈΥ βῆδγρ!Υ ἤθη 586 βργεδαβ 

ὑπο δηάᾶ ἢϊεβ ἱπ ἴπΠ6 δ. 56 ἀοεβ5 ποὶ ἢν [|κῈ 

μαὺβ ψ 1} ἃ βἰοδαγ, οἂγ- "κα τηονειηθηΐ οὗ {Π6 ψίηρδ, 

ΟΥ ἴκῈ ρυαβθῃορρειβ Ἱ ἃ ΒρΡΥΪηρ, ΟΥ ἃ5 8805 60, 

ΟΠ ΨΙ ἃ ΕἸ ΖΖίπρ τυ 5}, Ὀὰΐ Θ451}}γ αἀἰγεοὺβ ΠΕΡ σοῦγβα ἴο 
ΔΩΥ͂ αὐᾶγῖεν οὗ [πε δἷῦ 5886 ψ}}}. 8516 δ αἷθο {}}15 

οδαγδοιογίβος, ὑπμαὺ Ποὺ Πρ Ὴΐ 15 ποὺ 5116 πῇ Ὀαῦ τημβἰοδὶ : 

16 βϑουπά 18 ποῦ 5}11}} |κὸ ὑπαὶ οὗ σῃιαῖβ ἃμπα τη ροβ, 

ΠΟΙ ἀεερ-ἰοπεα |{κὸ ἰηαΐ οὗ θεδθβ, ποὺ ἤσγοε δηᾶ 

1 Τῶῖυ. ἼΚ6 086 τοβὺ (οὗ ὑμ6 ὄρνεα), ψὮ1Οἢ) 18. Π]ορ Δ], 
ῬΟΥΠΔΡΒ ἀετοῖς Βῃο.]α ΡῈ νυ θη. 
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φοβερὸν καὶ ἀπειλητικὸν ἐνδεικνυμένης, ἀλλὰ 
τοσοῦτόν ἐστι λιγυρωτέρα, ὅσον σάλπιγγος καὶ 
κυμβάλων αὐλοὶ μελυχρότεροι. τὸ δὲ ἄλλο 
σῶμα ἡ μὲν κεφαλὴ λεπτότατα τῷ αὐχένι συνέ- 
χεται καὶ ἔστιν εὐπεριάγωγος, οὐ συμπεφυκυῖΐα ὡς 
ἡ τῶν ἀκρίδων: ὀφθαλμοὶ δὲ προπετεῖς, πολὺ τοῦ 
κέρατος ἔχοντες" στέρνον εὐπαγές, καὶ ἐμπεφύ- 
κασιν αὐτῇ τῇ ἐντομῇ" οἱ πόδες οὐ κατὰ τοὺς 
σφῆκας πάνυ ἐσφιγμένῃ.Σ ἡ γαστὴρ δὲ ὠχύρωται 
καὶ αὐτῇ 5 καὶ θώρακι ἔοικεν ζώνας πλατείας καὶ 
φολίδας ἔχουσα. ἀμύνεται μέντοι οὐ κατὰ τοὐρ- 
ροπύγιον ὡς σφὴξ καὶ μέλιττα, ἀλλὰ τῷ στόματι 
καὶ τῇ προβοσκίδι, ἣν κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἐλέφασι 
καὶ αὐτὴ ἔχουσα προνομεύει τε καὶ ἐπιλαμβάνεται 
καὶ προσφῦσα κατέχει κοτυληδόνι κατὰ τὸ ἄκρον 
ἐοικυῖαν. ἐκ δὲ αὐτῆς ὀδοὺς προκύπτει, ᾧ κεν- 
τοῦσα πίνει τοῦ αἵματος----πίνει μὲν γὰρ καὶ γά- 
λακτος, ἡδὺ δὲ αὐτῇ καὶ τὸ αἷμα---οὐ μετὰ μεγάλης 
ὀδύνης τῶν κεντουμένων. ἑξάπους δὲ οὖσα τοῖς μὲν 
τέσσαρσι βαδίζει μόνοις, τοῖς δὲ προσθίοις δυσὶ 
καὶ ὅσα χερσὶ χρῆται. ἴδοις ἂν οὖν αὐτὴν ἐπὶ 
τεττάρων βεβηκυῖαν ἔχουσάν τι ἐν τοῖν χεροῖν μετέ- 
ρον ἐδώδιμον, ἀνθρωπίνως πάνυ καὶ καθ᾽ ἡμᾶς. 

Γίνεται δὲ οὐκ εὐθὺς τοιαύτη, ἀλλὰ σκώληξ 
τὸ πρῶτον ἤτοι ἐξ ἀνθρώπων ἢ ἄλλων ξῴων 
ἀποθανόντων" εἶτα κατ᾽ ὀλίγον πόδας τε ἐκφέρει 
καὶ φύει τὰ πτερὰ καὶ ἐξ ἑρπετοῦ ὄρνεον γίνεται 
καὶ κνοφορεῖ δὲ καὶ ἀποτίκτει σκώληκα μικρὸν τὴν 
μυῖαν ὕστερον. σύντροφος δὲ ἀνθρώποις ὑπάρ- 

1 τῇ ἐντομῇ δομνναγί : ποῦ ἴῃ ΜΝ, 
2. ἐσφιγμένῃ ϑομννατῦζ : ἐσφιγμένοι Μ 185. 
3 αὐτῇ Α.ΜΑΙΗΗ.: αὐτὴ ΜϑΝ. 
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τῃγοαϊαεπίηρ κὸ ὑμᾶὺ οὗ νγᾶβρβ; Ὁ 5 τη ἢ ΤΔΟΓΘ 
τηϑ]οαΐουβ, Ἰυϑὺ 85 ἤυΐεβ ἅγε ϑεαῖευ ὑθδη ἰτυχηραὶ 
δηαἃ σγηθαῖ5. Α58 ἔου ἢδὺ Ὀοάγ, {πε Πεδᾶ ἰβ νεῖν 

ἀο]Ἰοαίθὶν αἰϊδομθὰ ἴο ἴΠ86 πϑοῖκ πα 80 18 δϑβι]}γῪ 
τονε, ποὺ ἤχεα ᾿ἰκῈὲ {π6 μεδᾶα οὗ ἃ ρυδββῃορρου. 
ΤῊΘ ΟΥ65 ἃγῈ ρῥγομηϊηθηῦ, Δηα ἤδνε πηποἢ {Π6 αυΔ] γ 
οὗ Βοῖῃβ. Τῆς Ὀγδαβῦ 15 5014, δπᾶ ῃ6 Ἰερβε στον 
τίρῦ ουῦ- οὗ ἴῃ6 νναἱδῖ, ψΠΙΟῊ 15. ποῖ δῇ 41} ρἱπομβά 
ἋΡ, ἃ5 ἴῃ νᾶϑρ8. Ἂἀβ ἴῃ ἔδπεπ), [Π6 δράοχηθπῃ ἰἜ5 
ΔΥΤΩΟΏΓΕΩ 8ἃΠῸ ΓΕΒΘΙΏ}]65 ἃ Το βα]εῦ ἰπ Βανίπρ ἢαὶ 
ΖΟΠ65 84 5.81.5. 88ῃς αἰ ἶδγβ, ἤονάνοῦ, ἔγοη ὑῃ6 
Ὑγᾶ50 Δπα ἴῃς Ῥεδ, ἱπ {παῦ ΠΕΡ ψεᾶροη 185 ποὺ {ῃ6 
Ηἰπάοτ-Ῥαγῖ, Ραϊ ὑ}χ6 τηοαΐῇ, ΟΥ ταῦμεν ἴῃ ῥγοθοβοίβ ; 
ἴον, κα ἴῃς εἰερμδηΐ, 58η6 ἢδ8 ἃ ὑγυπὶς ἢ ψΠϊοἢ 
8ῆ6 ἔογαρεβ, βεϊζίηρ {Πὶπρθ δπα Πο]αϊΐπρ ἤθτὰ ἴεπᾶ- 
οἰουβὶγ, δἰποθ 10 15 {πκῸὸ ἃ ἰδηΐδοὶα δ ἴῃ6 επά. α 
ἰοοῦῃ ρῥγοϊγυσεϑ ἔγοτη [Ὁ ψ ἢ  ΒΙΘἢ πὰ ἢν ἱπῆϊοϊς 
Ὀἰῖ65 ἴῃ ογάθσ ἴο αὐτίκ {ΠῸ Ὀ]οοά, ἔον δ᾽ ΠΟ ρἢ 5ἢῃς 
ἀγα τἱκ, 586 65 Ὀ]οοα 4]5ο. Τῆς ἱῖϊα6. οδυ865 ΠΟ 
στεαῖ ραΐϊηῃ. ΤΠουρΡῊ 586 85 5ὶχ ἔξεεῖ, 5η6 νναῖ]κβ ν τ 
ΟἾΪΥ, ἔθου ἃπα 5685 ὕῃ6 ὕνο ἴπ ἔγοπῦ ἴον 41} {Π6 
Ρυτροβοβ οὗ μβαπᾶάβ. ὟΥοι οἂπ 8566 ἢδὺ ϑἰδηαίηρ Οἢ 
ἔουν Ἰαρβ, Βο]αΐπρ ἃρΡ βοπηεϊπίπρ᾽ ἴο οδὺ ἰῇ ἢδὺ βαπαᾶς 
7υ8ῖ 88 ψε ἢυϊηδη Ῥεϊηρδ 60. 

Τῆς Ηγ ἰ5 ποῦ Ῥογῃ ἱπ ἴΠ6 ἔοστη ψῃϊο ἢ 1 ἢανε ἀε6- 
ΒΟ Ὀ6α, Ὀαϊ 85 ἃ τηᾶσροῦ ἔγοτῃ [Π 6 ἀεδα Ῥοα 65 οὔ ἤθη 
ΟΥ̓ δηΐϊμηα]5. ΤΏρδη, 11{{|Ὸὶ Ὀγ 11{{|6, 58ὴ6 ρυϊθ ουΐ 
Ιε,5, στονβ ΠΕΡ ψΊΠΡ5, ΟΠΔΗΡῈΒ ΤΌ ἃ οΥδαρίῃρ 
ἴο ἃ ἡγίῃρ ὑπίπρ, 15 ᾿ρτερηιαϊεα δπα ὈΘοΟπλ65 τοὶ ῃο 
ἴο ἃ 1{{{1|6 τιαρρσοῦ ψὨ]Οἢ 15 ἴο-ΠοΥτον 5 ἤγ. [Γνὶην 
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χουσα καὶ ὁμοδίαιτος καὶ ὁμοτράπεζος ἁπάντων 
γεύεται πλὴν ἐλαίου: θάνατος γὰρ αὐτῇ τοῦτο 
πιεῖν. καὶ μέντοι ὠκύμορος οὖσα---πάνν γὰρ ἐς 
στενὸν ὁ βίος αὐτῇ συμμεμέτρηται --τῷ φωτὶ 
χαίρει μάλιστα κἀν τούτῳ πολιτεύεται" νυκτὸς δὲ 
εἰρήνην ἄγει καὶ οὔτε πέτεται οὔτε ἄδει, ἀλλ᾽ ὑπέ- 
πτῆχε καὶ ἀτρεμεῖ. σύνεσιν δὲ οὐ μικρὰν αὐτῆς 
εἰπεῖν ἔχω, ὁπόταν τὸν ἐπίβουλον καὶ πολέμιον 

αὐτῇ τὸν ἀράχνην. διαδιδράσκῃ: λοχῶντά. τε γὰρ 
ἐπιτηρεῖ καὶ ἀντίον αὐτῷ ὁρᾷ ἐκκλίνουσα τὴν 
ὁρμήν, ὡς μὴ ἁλίσκοιτο σαγηνευθεῖσα καὶ περι- 
πεσοῦσα ταῖς τοῦ θηρίου πλεκτάναις. τὴν μὲν 
γὰρ ἀνδρίαν καὶ τὴν ἀλκὴν αὐτῆς οὐχ ἡμᾶς χρὴ 
λέγειν, ἀλλ᾽ ὃς μεγαλοφωνότατος τῶν ποιητῶν 
Ὅμηρος: τὸν γὰρ ἄριστον τῶν ἡρώων ἐπαινέσαι 

ων 3 )Ἅ ὰ ᾽’ Ὰ ἐ Ν 2 Ν ϑ »-“»“"Ἄ 

ζητῶν οὐ λέοντι ἡ παρδάλει ἢ ὑὶ τὴν ἀλκὴν αὐτοῦ 

εἰκάζει, ἀλλὰ τῷ θάρσει τῆς μυίας καὶ τῷ ἀτρέστῳ 
καὶ λυιπαρεῖ τῆς ἐπιχειρήσεως" οὐδὲ γὰρ θράσος 
ἀλλὰ θάρσος φησὶν αὐτῇ προσεῖναι. καὶ γὰρ εἰρ- 

γομένη, φησίν, ὅ ὅμως οὐκ ἀφίσταται, ἀλλ᾽ ἐφίεται 
τοῦ δήγματος. οὕτω δὲ πάνυ ἐπαινεῖ καὶ ἀσπάζε- 

Ἁ “Ὁ [4 9 Ψ 9 Ὁ» 3 3. 7 ται τὴν μυῖαν, ὥστε οὐχ ἅπαξ οὐδ᾽ ἐν ὀλίγοις 
“ 9. ἡ 5 Ν ᾽ὔ ῳ “ Ν 

μέμνηται αὑτῆς, ἀλλα πολλάκις: οὕτω κοσμεῖ τὰ 
ἔπη μνημονευομένη. ἄρτι μὲν τὴν ἀγελαίαν 
πτῆσιν αὐτῆς ἐπὶ τὸ γάλα διέρχεται, ἄρτι δὲ τὴν 

1 Παα2, 469: “ΕὍΠ6 τὴ Πογᾶθ8 οὗ οἹ υδύθγϊπρ ἢ]68 
Τμδῦ ἀδτῦ δρουῦ 086 Βῃααρἕο]αβ ἴῃ 06 Βρτίπρ, 
θη ρδ1]8 ἃγθ ννοῦ ν τὺ τὰκ." 

Τπαὰ 16, 641] : ““ΤΏΘΥ βυννδγπιϑὰ δρουῦ ὑμο θοᾶν |{ϊ6 [86 168 
Τμδῦ ἴῃ 086 ἔο]α ὈὰΖ2 τουηα ὕΠ6 τ ΚΥ ρ08115.᾽ 
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πῃ ἴΠε δοοίεϊυ οὗ τγδῃ, οὐ ἴπε βϑᾶχηβ οοα ἂπᾶ δὖ ὑῃῈ 
ϑᾶχηα {80 ]6, 5816 Θαΐβ δνευυἱ ηρ Ἔχοσρὶ οἱ] : ἴο ἰαδῦθ 

{18 18 ἀθαῦ! ἴο μευ. Βεὶπρ ὑπ6 ογεάῖαγε οὗ ἃ ἀΔ4γ.--- 
ἴον 118 ἰ5 τηεϊθα ουῦ ἴο ΠΟΙ ἱπ νΟΥῪ βοδῃῦ τηΘΑβυΓ6--- 

886 {65 βΌ πϑηΐηα θαβϑὺ δῃά ροϑβ ἀθουΐ ΠΕῚ δῇ! 5 ἴῃ 
τ. Αὐ πἰρῃῦ 886 Κααρβ αυἱεῦ δπα ἄοεβ ποῖ Ην οὗ 
βίην, θαὺῦ ΠΙ468 ΑΥΑΥῪ δπα 15 50}}}. 1 οδῃ 8150 τηθηἰίοῃ 
ἢ6Ρ σγεδῦ ἰη 6] Πρό ποα ἰῃ οβοδρίηρ ΠοῚ ἀδβίρηΐηρ ἴο6, 

86 βρίαεσ. 8586 ναΐοῃϑβϑ ἔοσυ Ὠΐγῃ Ἰυσκίηρ ἴῃ δ υβ ἢ, 

ΔΩ 8 ψΑΙῪ οὗ Πίτῃ, [υγπίηρ δ5146 ἔγοτα [ἷβ αἰΐδοκ, 
80 85 ποῦ ἴο ΡῈ οδρίυτεα ὈΥ ὈῬεΐηρ δηβηδγεα δπᾶ 

[Ὰ]ΠΠἸπρ᾿ ἱπῖο ἴῃς ἴοί]5 οὗ πε ογεδΐαγσε. ΟΥ̓ μοῦ οουγαρε 

8Δηα ὈγΆνΕΙΥ ἰὗ 15 ποῦ [ῸΓ τὴς ἴο 5ρϑδῖς, θυΐ ἔογ Ἡογηογ, 

1 πηοϑῦ τηϊσηὐγ-τουϊῃοα οὗ [με ροεῖβ ; ἴογ νῇδθῃ Πα 

866 Κ8 ἴο ρῥγαίβα ἴῃς ἔοσειηοβὶ οἵ πῆς μεγοεβ,, ἢθ ἄοβϑ 
ποῦ ΠσΟΙΏΡΑΓΟ [115 ὈΓΆΝΘΙΥ ἴο ἃ 110Π᾿5 ΟΥ̓ ἃ ᾿δοραγα 8 ΟΥ 
ἃ ὙΠ1Π4 Ὀοδε᾿β, θυΐ ἴο ὑμῈ δδυίθβθηθϑβ οὗ ἴῃς ΗὟ δηὰ 

16 ἀατίηρ δπᾶ ἱπϑίβίθμου οὗ δεν αἴίδοκ. Ηβδ ἀοεβ 

ποῦ 58Υ ὑπαὶ 586 ἰ8 το Κ]655, Ρυὺ ἔθαγ]658 : 2 ὑῃπδὺ Ἔνθ 
1 5[6 ἰ5 Κερῦ ἀνγᾶὺ 586 ἀοδθβ ποῖ ἀδβίβῇ Ὀυΐ 15. ΘᾶρῸΓ 
ἴο Ὀῖϊ6. 80. ουΐβροκβδῃη 15 ΒῈ ἴῃ μἷβ ῥγαΐίβε ἃπᾶ ἴοπά- 
6858 ἴον ἴῃς ΗὟ ἰῃαῦ Π6 τηθηϊομβ ΠΕΡ ποῦ ΤηΘΓΘΪῪ 
ΟΠο6 Οὗ ὑνίοα Ραΐ οἴ δἢ ; ἰπ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ, ΤΟ ΓΘ 65 

ἴο ΠΟΥ δῇβδηοα ὕπε θοδυῖν οὗ ἢΪ8 ροθβ. Νον ἢδ 
ἀοβοσῖθοβ ΠῸῚ ϑυψδιτηΐηρ Ηρ δέθεν τὰκ; πον, ν Π ἢ 

1 (ΠἸΠαα 17, 510, Μϑοηθδυβ), ἱπύο ψῆοβθ ἤοαῦὺ Αὐἰῆθηδ 
ε Ρυὺδβ ὑΠ6 Ὀοϊ]άπ688 οὗ {Π6 ἢν." 

Τῆς αἰδυϊηούϊοι (ἀΚηονγα ο ΗομθΥ) 18 Ὀούνγθθῃ ἐλγαδοδ 
διῃα ἐλαγϑ8ο8. 
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᾿Αθηνᾶν, ὁπότε τοῦ Μενέλεω τὸ βέλος ἀποκρούε- 
ται, ὡς μὴ ἐπὶ τὰ καιριώτατα ἐμπέσοι, εἰκάξων 

μητρὶ κηδομένῃ κοιμωμένου αὐτῇ τοῦ βρέφους, τὴν 
μυῖαν αὖθις ἐπεισάγει τῷ παραδείγματι. καὶ μὴν 
καὶ ἐπιθέτῳ καλλίστῳ αὐτὰς ἐκόσμησεν ἀδινὰς 
προσειπὼν καὶ τὴν ἀγέλην αὐτῶν ἔθνη καλῶν. 

Οὕτω δὲ ἰσχυρά ἐστιν, ὥσθ᾽ ὁπόταν τι δάκνῃ, 
τιτρώσκει οὐκ ἀνθρώπου δέρμα μόνον, ἀλλὰ καὶ 
βοὸς καὶ ἵππου, καὶ ἐλέφαντα λυπεῖ ἐς τὰς ῥυτίδας 
αὐτοῦ παρεισδυομένη καὶ τῇ αὑτῆς προνομαίᾳ 
κατὰ λόγον τοῦ μεγέθους ἀμύσσουσα. μίξεως δὲ 
καὶ ἀφροδισίων καὶ γάμων πολλὴ αὐταῖς ἡ 
ἐλευθερία, καὶ ὁ ἄρρην οὐ κατὰ τοὺς ἀλεκτρυόνας 
ἐπιβὰς εὐθὺς ἀπεπήδησεν, ἀλλ᾽ ἐποχεῖται τῇ 
θηλείᾳ ἐ ἐπὶ πολύ, κἀκείνη ἔρει τὸν νυμφίον, καὶ 
συμπέτονται τὴν ἐναέριον ἐκείνην μῖξιν τῇ πτήσει 
μὴ διαφθείρουσαι. ἀποτμηθεῖσα δὲ τὴν κεφαλὴν 
μυῖα ἐπὶ πολὺ ζῇ τῷ σώματι καὶ ἔμπνους ἐστίν. 
Ὃ δὲ μέγιστον ἐν τῇ φύσει αὐτῶν ὑπάρχει, 

τοῦτο δὴ βούλομαι εἰπεῖν. καί μοι δοκεῖ ὁ 
Πλάτων μόνον αὐτὸ παριδεῖν ἐν τῷ περὶ ψυχῆς 
καὶ ἀθανασίας αὐτῆς λόγῳ. ἀποθανοῦσα γὰρ 
μυῖα τέφρας ἐπιχυθείσης ἀνίσταται καὶ παλιεγ- 
γενεσία τις αὐτῇ καὶ βίος ἄλλος ἐξ ὑπαρχῆς 
γίνεται, ὡς ἀκριβῶς πεπεῖσθαι πάντας, ὅτι κἀκεί- 
νῶν ἀθάνατός ἐστιν ἡ ψυχή, εἴ γε καὶ ἀπελθοῦσα 
ἐπανέρχεται πάλιν καὶ γνωρίζει καὶ ἐπανίστησι 
τὸ σῶμα καὶ πέτεσθαι τὴν μυῖαν ποιεῖ, καὶ 
ἐπαληθεύει τὸν περὶ Ῥρμοτίμον τοῦ Κλαζομενίου 
μῦθον, ὅτι πολλάκις ἀφιεῖσα αὐτὸν ἡ ψυχὴ 
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ΑὐΒδμδᾶ ἴση ἴΠ 6 ΔΥΤΟΥ͂ 5146 ἔγοιη ΜεησΪδϑιιβ ἴῃ ογ ον 
ὑμαῦ 1ὖ την ποὺ 5ἔγκε ἃ νἱϊ8] βροῖ, 6 Πκ6π5 ΠῸΡ ἴο ἃ 
τηοΐμοῦ ᾿επαϊηρ' ἃ 5] ορίηρ ΟΠ] 4, πα ἀραὶ ἱπ᾽τοάι 665 
τ} Ηγ ἰπἴο {Π6 σοτηραγίβοη. Μογξονευ, πὸ ἢ85 δάογηῃρᾶ 
δῖ ψ ἢ ἤπια ερὶΠεὺσ ἴῃ ο4ΠΠ1πρ' ἔμ θιὰ “΄ οἸαβιεσίηρ " 

. 8Π4 {Π6ῚὉ βυνδυύτηβ ““ Βογά 65.᾽ 3 
50 βἴγοηρ ἰ5 πε Ην ῃμὰὺ ψ ῃεη 886 Ὀἰΐζεβ 586 

νουπαᾶς ἴῃς 5κῖη οὗ πε οχ δπᾶ {πε ἤοῦβα 58 ψν6}} 85 
πα΄ οὗ τηῆᾶῃ. 516 Ἔνεὴ ἰοσιηθηΐθ ἴῃ6 δἰερηδηῦ ὈΥ 
Θηζουϊηρ ἢἰ8 νυ Κ|65. δηᾶ Ἰαποίηρ Ὠΐτη νἱἢ ΠΕΡ 
ΡΙΟΡΟΒοῖβ ἃ5 ἔδυ ἃ5 ἰζ5. Ἰεπρὶῃ 41]1ὁνγ8. ἴῃ πιδίϊηρ, 
Ιονθ, δπαᾶ τηδιτίδρα ΠΟΥ ἃγα ΨΕΙῪ ἔτεα πα βδϑ5γΥ. 
ΤΉ τηᾶῖα 156 ποὺ οἡ δῃά οἱ δρδίῃ ἴῃ ἃ πηοπηθηῦ, 
'|κὸ τΠς οοοϊς; 6 σονεῖβ ἐπε ἔξδιηδ]α ἃ Ἰοῃρ {{π|6. 
5.6 ΟΔΥΥ65 ΠΕ Βροῦβ6, 8Π4 ἴπΠ6γ ἰαϊκε ψίῃρ ᾿οροῦπου, 
τϑηρ ὑπὶπίουτυρίθα]ν ἴῃ ὑπθ δ|, ἃ5. δυθύγομθ 
Κηονβ. Α Ην νι ΠΕΡ μεδὰ ουΐ οὔ᾽ ΚΕερδ αἴϊνα ἃ 
Ἰοπρ' {ἰπλ6 ψἹ Ὁ} {πε τεβὶ οὗ ΒεῈὺ Ῥοάγ, πᾶ 5.1}} γεϊδί 5 
ὑπ Ὀγϑδίῃ οὗ ᾿1ξ6. 

Υοῦὺ τηὰῪ Ὀ6 β076 1 ῥγσόροβα ἴο πῃηδῃηϊοῃ ἤῃ6 τηοϑβὺ 
ἱτηρογΐαπῦ ροϊπὺ ἴῃ ἴῃ6 παίυτε οὗ {ῃε6 ἢγ. [Ὁ 15,1 
Ππῖπκ, 86 ΟΠΪΥ ροϊπὶ {πμαὺ Ρ]αῖο ονευοοκβ ἰπ ἢ 5 
αἸβουβδίοι οὗ ὑΠ6 5οὺ] δηα 18 ᾿πηταογία] γ. ΒΘ α 
ἈΒΠ65 ἃγ6 βρυϊπκ]εα οα ἃ ἀεδα Ηγ, 58η6 τανίνϑβ δπα 
Πᾶ5 ἃ βΒθοοπα ὈΙΓΓ ἃπα ἃ πὲν 116 ἔγτοτη πε Ὀὲε- 
σἰμηΐησ. ΤῊΪΚ 5ῃου]α ἀρβο! ἴεν σοηνίποα Ἔν ΟΠ 6 
ὑπαῦ [Π6 Ηγ᾽ 5 800] 15 ἱτασηοσγίδὶ 1 οὔτ, βίπος δέθεσ 
Ιεανίησ ἴπ6 Ῥοάν ἰδ οοιηθβ θδοῖκ ἃρδῖῃ, ΤΕΟΟΡ 568 
8ΔΠ6 γχϑδηϊχηδίαβ ἰΐ, δηα τηᾶκοβ {πε ΗὟ ἴακε ψίπρ. Καὶ 
4150 σοπῆστηβ {Π6 βίογυ ὑΠαὺ {πΠῸ 8δοὺ] οὗ Ἡδυτηοὔμηιβ 
οὗ ΟἸαζοπίεπας νου] οἴει Ἰεανα ᾿ἶτὰ ἀμ ρῸ νᾶ 

1 χαᾶ 4, 180. 2. 71αα 2, 469. 
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ἀπεδήμει καθ᾽ ἑαυτήν, εἶτα ἐπανελθοῦσα ἐπλήρου 
αὖθις τὸ σῶμα καὶ ἀνίστα τὸν Ἑρμότιμον. 

᾿Αργὸς δὲ αὐτὴ καὶ ἄνετος οὖσα τὰ ὑπὸ τῶν 
ἄλλων πονούμενα καρποῦται καὶ πλήρης αὐτῇ 
πανταχοῦ τράπεξα' καὶ γὰρ αἱ αἶγες αὐτῇ ἀμέλ- 
γονται, καὶ ἡ μέλιττα οὐχ ἥκιστα μυίαις καὶ 
ἀνθρώποις ἐργάξεται, καὶ οἱ ὀψοποιοὶ ταύτῃ τὰ 
ὄψα ἡδύνουσι, καὶ βασιλέων αὐτῶν προγεύεται 
καὶ ταῖς τραπέξαις ἐμπεριπατοῦσα συνεστιᾶται 
αὐτοῖς καὶ συναπολαύει πάντων. νεοττιὰν δὲ 
ἢ καλιὰν οὐκ ἐν ἑνὶ τόπῳ κατεστήσατο, ἀλλὰ 
πλάνητα τὴν πτῆσιν κατὰ τοὺς Σκύθας ἐ ἐπανῃρη- 
μένη, ὅπου ἂν τύχῃ; ὑπὸ ὸ τῆς νυκτὸς καταληφθεῖσα, 
ἐκεῖ καὶ ἑστίαν καὶ εὐγὴν ποιεῖται. ὑπὸ σκότῳ 
μέντοι, ὡς ἔφην, οὐδὲν ἐργάξεται οὐδὲ ἀξιοῖ 
λανθάνειν τί πράττουσα, οὐδὲ ἡγεῖταί τί αἰσχρὸν 
ποιεῖν, ὃ ἐν φωτὶ δρώμενον αἰσχυνεῖ αὐτήν. 
Φησὶν δὲ ὁ μῦθος καὶ ἄνθρωπόν τινα Μυῖΐαν 

τὸ ἀρχαῖον γενέσθαι πάνυ καλήν, λάλον μέντοι 
γε καὶ στωμύλον καὶ φδικήν, καὶ ἀντερασθῆναί 
γε τῇ Σελήνῃ “κατὰ τὸ αὐτὸ “ἀμφοτέρας ἃ τοῦ 
᾿Ενδυμίωνος. εἶτ᾽ ἐπειδὴ κοιμώμενον τὸ εἰρά- 
κίον συνεχὲς ἐπήγειρεν ἐρεσχηλοῦσα καὶ ᾧδουσα 
καὶ κωμάζουσα ἐπ᾽ αὐτόν, τὸν μὲν ἀγανακτῆσαι, 
τὴν δὲ Σελήνην ὀργισθεῖσαν εἰς τοῦτο τὴν Μυῖαν 
μεταβαλεῖν" κ καὶ διὰ τοῦτο πᾶσι νῦν τοῖς κοιμω- 
μένοις αὐτὴν τοῦ ὕπνου φθονεῖν μεμνημένην ἔτε 
τοῦ Ἐνδυμίωνος, καὶ μάλεστα τοῖς νέοις καὶ 
ἁπαλοῖς" καὶ τὸ δῆγμα δὲ αὐτὸ καὶ ἡ ἡ τοῦ αἵματος 
ἐπιθυμία οὐκ ἀγριότητος, ἀλλ᾽ ἔρωτός ἐστι ση- 

1 κατὰ τὸ αὐτὸ ἀμφοτέρας : ῬΥΓΟΡΔΌΪΝ 8 ρίοββ (Ἡγογάθῃ, 
ΝΙ]έη). 

ροό 
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ὈΥ 1561, δῃᾶ ὑμθη, τεϊυγηΐηρ, Ψου]α ὈσοΌΡΥ [115 
βοάγ ἀραΐη δῃά γαβϑΐογα ἢΐμ ἴο 116... 

Κηονίηρ ποὺ Ἰᾶρουῦ δπᾶ Ἰἰνίηρ ἂὐ ἰαῦρε, ὑπὸ ἢγ 
δη]ουΒ ὑπ ἔγυϊ5 οὗὨ ὕΠ6 [011 οὗ οὔπευβ, ἀπ ἢπαβ 8 
Ὀουπίθδουβ ἴ80]6 βεὺ βνϑύυνῇεσθ. Οὐοδῖβ σίνα τὰκ 
ἴον Ποὺ, Ὀδε5 ψοῦῖκ ἔογ ἢϊθθ ἃπα [ὉΓ τηδῃ αυΐϊΐα ἃ5 
ΤῸ Οἢ 845 ἴῸΓ ὑῃϑιηβοῖνοβ, Δπα σοὺ κΚβ βννθοΐθη ἔοοα ἴὸυ 

ἢδγ. 88:6 ἴδκϑϑ ργεοδάβθηςε ὄνϑὴ οὗ Κίηρβ ἴῃ εαἰϊηρ, 
8 Πα νν8}Κ8 δροὺϊ οἡ {πα ῖν 8065 βῃδγίηρ ὑπεὶνγ [δαβὺβ 
δηα 411} [πεῖν επ]ογταθηῦ. 8116 ἀο68 ποὺ πηᾶκε ἃ παϑῖ 
ΟΥ Παριϊαϊϊοη ἰῃ ΔΩΥ οπς ρμἷδοθ, υΐ ἰακίῃρ ὑρ ἃ 
τονίηρ, ϑουτῃίδη 116 οα ἴπΠ6 ψνίηρ, πᾶ θεὰ δπά 
Ὀοδγὰ ψ Βοτανοὺ ηἰρσῃῦ σἤδησαβ ἴο ονεσίακε ἢοσ. Βυῖ 
πῃ ἴῃς ἀδυῖ, δα 1 πᾶνε βαἰά, βῆ6. ἄοδθβ ποίην : 586 
Ὧδ5 πο ἀεδβίγε ἴου βἴβα Πγ δοίϊομϑ ἂπα πὸ ἱπουρῃϊΐ 
οὗ αἀἰδρτδοθ}! ἀεοαβ νοῦ νου] ἀϊδβοτεαϊ ἢδν [ἢ 
παν ψεσα ἄοπα ὈΥ αἀΑΥ]ρϊ. 

ΤΠ6 5.ΟΥΎ ρΌα65 ὑπᾶὺ Ἰοηρ ἃρὸῸὸ ὕπαγε ννᾶβ ἃ ἢυτηδη 
ΡΒεΐηρ ο811.α Μαυΐδα, ἃ σὶν] νῆο νγὰ5 νϑὺῪ ρῥγοϊίυ, Ὀυΐ 
ἰαϊΚαῦνε, ποῖϑυ, δπα ἔοπα οὗ βἰπρίπρ. 846 Ὀεδοδπια ἃ 
ΤῖνΑ] οὗ ϑδῖθης Ὀγ ἔδ}Π[ὴρ' ἰπ ἴονε ἢ ΕἸπαγτηίοῃ, δπὰ 
ἃ8 8ὴ6 νψγ»ὰ8 0 Ἔνδὺ ψακίηρ ὑπ6 ὈΟΥ ουὐ οὗ ἢ158 5166 0 
Ὀγ οΠμαϊϊογίηρ πα βἰπρίηρ δηα ραγίπρ Ὠΐτα νἱβὶῦβ, ἢ 
Ἀεοδιὴθ νεχϑᾶ δὖ θυ, ἃπα ϑὅ'6]θηθ ἴῃ ΔΗΡΟΥ ἰυγηποα 
ὮδΡ ἰπῖο πε ἢγ ψὰ Κπονν.; 800, 'π γϑιῃθιρτδηοα οὗ 
Επαγτηΐοῃ, 5ῆ6 Ὀερτιάρεβ 411 8] βαρεὺβ ὑπεῖν ΓΈροβα, 
ϑρθοίδ!ν ποθ οὗ ἴαπαδι γξᾶῦβ; 8ἃπα δνϑὴ ἢΘΥ 
ΒΙτπρ ἃπα Ὀ]οοα᾿ γβΌ Π6855 15 ποὺ ἃ βίρτι οἵ βανδρ ΤΥ, 
μυΐ οἵ ἸΙονε δηᾶ ἔγ παβῃῃρ. 886 σεῖβ ννηδὺ βαϊϑέδο- 

1 ΤῺ βΒίοσυυ δχρ δὶπ ὕμ6 νγογὰ μυῖα, “ γ,᾽ 88 δανὶηρ ὈΘΘᾺ 
ΟΥ̓ ἴδ Ι1Ὺ ὕ86 Ὡδιηθ οὗ ἃ σἰνϊ. 
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μεῖον καὶ φιλανθρωπίας: ὡς γὰρ δυνατὸν ἀπο- 
λαύει καὶ τοῦ κάλλους τι ἀπανθίζεται. 
Ἦ “ δ Ἁ Ἁ Α ᾽ γένετο κατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ γυνή τις 

. ΄ 

ὁμώνυμος αὐτῇ, ποιήτρια, πάνυ καλὴ καὶ σοφή, 
5 ς ’ “ ᾽ “Ὁ 9 ᾽ὔ Ἁ φΦ 

καὶ ἄλλη ἑταίρα τῶν ᾿Αττικῶν ἐπιφανής, περὶ ἧς 
. ΄-΄ 

καὶ ὁ κωμικὸς ποιητὴς ἔφη, ἡ Μυῖα ἔδακνεν αὐτὸν 
’ 

ἄχρι τῆς καρδίας" οὕτως οὐδὲ ἡ κωμικὴ χάρις 
ἀπηξίωσεν οὐδὲ ἀπέκλεισε τῆς σκηνῆς τὸ τῆς 
μυίας ὄνομα, οὐδ᾽ οἱ γονεῖς ἠδοῦντο τὰς θυγατέρας 
οὕτω καλοῦντες. ἡ μὲν γὰρ τραγῳδία καὶ σὺν 
μεγάλῳ ἐπαίνῳ μέμνηται τῆς μυίας, ὡς ἐν τούτοις, 

“ Ἁ Ν - :) ’ “ δεινόν γε τὴν μὲν μυῖαν ἀλκίμῳ σθένει 
πηδᾶν ἐπ᾽ ἀνδρῶν σώμαθ᾽, ὡς πλησθῇ φόνου, 
Ν 3.ϑ « ’ ’ ἴω ἄνδρας δ᾽ ὁπλίτας πολέμιον ταρβεῖν δόρυ. 

πολλὰ δ᾽ ἂν εἶχον εἰπεῖν καὶ περὶ Μυίας τῆς 
Πυθαγορικῆς, εἰ μὴ γνώριμος ἦν ἅπασιν ἡ κατ᾽ 
αὐτὴν ἱστορία. 

Γίγνονται δὲ καὶ μέγισταί τινες μυῖαι, ἃς 
στρατιώτιδας οἱ πολλοὶ καλοῦσιν, οἱ δὲ κύνας, 
τραχύταται τὸν βόμβον καὶ τὴν πτῆσιν ὠκύταται, 
αἵ γε καὶ μακροβιώταταί εἰσιν καὶ τοῦ χειμῶνος 
ὅλου ἄσιτοι διακαρτεροῦσιν ὑπεπτηχυῖαι τοῖς 
9 ’ 4 535,1} Φ 93 κι ’ »' ὀρόφοις μάλιστα, ἐφ᾽ ὧν κἀκεῖνο θαυμάζειν ἄξιον, 
[ 3 “ Ἁ 3 ’ ὅτι ἀμφότερα, καὶ τὰ θηλειῶν καὶ τὰ ἀρρένων, 

Ο2 
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ἰἴοῃ 8:6 οδῃ, πα ο}]5 βοιμεϊίηρσ οὗὨἩ {πῸ Ὀ]οομι οὗ 
Ὀαδυΐγ. 

Ασοογαϊηρ ἴο ἴῃ6 δποίθηϊβ 58ηΠ|6 Πᾶὰ5 μδᾶ ἵνο 
ΠΑΙΊΘΒΔΚΟΒ, ἃ ΝΕΥῪ ῥΓαϊΥ ἀπ δοοοιηρ 586 α ροοῖαδβϑ 
Δα ἃ ἰδιηουβ Αἰμοηΐδη οουγίοθαη. [}ὦ νὰ {6 

Ἰαϊζεν οσα ἴΠ6 οομηΐϊς ροοὺῦ τηϑληῦ θη ἢς 5814, 
“Ὑοη ἢν μη ἴο {π6 μοατὶ ἀϊα Ὀἱϊ6.} Ετοι ἐῃϊς 
γου 566 ὑμαῇ οοταῖς ψ]ῦ μᾶ5 ποῖ ἀἰβάαϊπθα [Π6 πᾶπς 
οἵἉ ΠΥ ποὺ ὑαγτεα [Ὁ ἔστοτῃ 16 θοδγάς, δᾶ {πὲ ραγϑηΐβ 
ἢᾶνα ποῖ ὈδΘῃ Δβϑῃδπιεᾶ ἴο σῖνε ἴὑ ἴο ὑπεὶν ἀδυρῇζετβ. 
Α5 ἴον ἵγάρεαν, ἰδ, ἴοο, τηθηϊίοηβ ὑπ εν ψἹἢ στοαὶ 
ῬΓΑΪ86 ; Ὁ ἜΧϑιρ]6, ἰπ ὕπεδε ψογάβ : 

“ΤΙ5Β βἴγσδησε ὑπαῦ ψ 116 ἴῃς Ηγ ν ἢ Παγαγ 
βίσεηρτῃ 

Ἑπιοουηΐθυβ τηϑη ἴο β8ἴε [1561 ψν ἢ ρότα, 
ϑίουϊ τηδη-αῦ-ΔΙΤη5 5])ου]α ἔδαν ἢ 6 ΠΟΘ δ 5 

Ιδῆςα "2 

Ιοου]ὰ 4150 58Υ ἃ στεδῖ 468] δροιὺ Μαυΐα, [ΠῈ Ργίηᾶ 
Βογθδῃ, ἰΐ ΠΟΥ δίουυ ψε τα ποὺ Κπόνῃ ἴο Θνε γοηα.8 
ὙΠΟ 81Ι6 ΨΝΘΙῪ ἰᾶγρε ἢϊεθ, ἴοο, ψῇῃϊοῦ ιμοβὶ 

ΡΘΟΡΙῈ ο8}} οδιρ-ἢϊεβ, ὑπουρὴ βδοὴθ 984}} ὑῃαπὶ 
ἀορ-ῆϊεβ. Τηδν ἤᾶνα ἃ νεΥῪ Πυβῇ Ὀὺ22 δηᾶ ἃ 
ΥΘΥῪ τὰρία ἢϊρηϊ. ΤΏΘΥ ἃῖῈ δχύγελοὶν ἰοηρ- νεᾶ, 
8 Πα δπάυγα ἴΠ6 ψ ο]6 νυἱηΐεσ ψὶμουῖ ἴοοα, υδ08}}γ 
Πιαϊηρ ἴθ ὑπ6 τοοῦ Απούπου βυγρυϑίηρ ὑμπίηρ ἴῃ 

1 σηκηονη (Κοοῖς, αὐἀσϑ}. 478). 
δὶ δοῦΓοΘ ὈΠΙκηονν (Νδιοῖς, Τγαρ. Οαγαος. Ἐταρτα., αα68ρ. 

δ). 
5. ΨΘΙΥ 110010 οὗ ΠΟΙ ΒΌΟΥΥ ἰ8 Κποῃ ὅο 8. 886 ἰΒ βαϊαὰ ἴὸ 

πᾶν Ὀθθη ἀδυρίον οἵ Ῥγύμαροσδβ δηὰ νἱΐθ οἵ Μ|]ο, ὑμὸ 
δὐμ]οῖο οὗ Οτγοΐοῃ. 
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ΤΗΕ ΜΨΟΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌΓΙΑΝ 

΄Ν ’ Ἁ [ 3 Ἅ ’ 

δρῶσιν καὶ βαινόμεναι καὶ! βαίνοντες ἐν τῷ μέρει 
Ἁ Ἁ ς ζω 3 ’ “ Ἁ Ἁ 

κατὰ τὸν “Ἑρμοῦ καὶ ᾿Αφροδίτης παῖδα τὸν μικτὸν 
τὴν φύσιν καὶ διττὸν τὸ κάλλος. πολλὰ δ᾽ ἔτε 
ἔχων εἰπεῖν καταπαύσω τὸν λόγον, μὴ καὶ δόξω 
κατὰ τὴν παροιμίαν ἐλέφαντα ἐκ μυίας ποιεῖν. 

1. βαινόμεναι καὶ δοιμτγαΓῦζ : ποῦ ἐπ ΜΝΝ. 
--- 

"5. Ἑ Ιέ 
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ΤΗΕ ΕἾΥ 

πόα 8 ὑμαῖ ΠΟΥ ἅτε Ὀίβεχυδὶ, Κὸ {ἢς οἢ]]ά οἵ 
Ηδγηθ8 δπα Αρδγοαϊΐο, νῆο Πδα ὕνο παίιγαβ δηᾶ 
ἄου]ε Ὀεδυΐγ. 

ΤΠουρΡὮ [5}}}} ἢᾶνε ἃ στεδὺ ἀ68] ἴο βᾶυ, 1 ν}}] βἴορ 
ἰαϊΚίηρ,, ἴῸγ ἔδασ. γοὺ τδὺ ὑπῖπκ {πᾶὺ, ἃ5. ἴῃ 6 βαγίῃρ 
5065, 1 δῖὴ τηλκίηρ 8ῃ δ]ερμαπὶ ουΐ οὗ ἃ ἢν. 
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ὈἰοἰΖϑα Ὀγ (τοοσίς 



ΝΙΟΕΙΝῸΘ 

Εὐχοθρῦ ὑπγουρῇ [οΐαπ, ποὐῃίηρ 15 Κπόν οὗ ὑῃμὶ8. ῬὨ]]οβο- 
ῬΒθυ. ὅδοπηθ ἴᾶν βουρῃῦ ἴο ἤδη ν ἴτη τ ῦ ἢ ομα ΑἸἹΡίπιιΒ, 
δρουῦ ψμοπὶ γὸ ἤᾶνθ ΒΟΔΡΟΘΙΥ ΔῺΥ ἰηἰογτηδίϊοη, δηαὰ οὐμθ 8 
Βᾶνθ ὑβουρσῃῦ Πἷπὶ ἃ ΟὨ]]α οὗ Ἰμιοϊδηβ ἔδπου. Βαυΐύ 1ἰὖ 18 φυϊῦθ 
ΟΒΒῚ]Θ ἐβαι ἢ6 ΓΘΔ]}}]νῪ οχίβϑύθα, δηὰ Ἰθῆ, ἃ8Β 1λιοΐδῃ Βα γ8, ἃ 
16 οὗ τουϊγθιηθηῦ. 

ΝΟΙ,. 1. Η 



ΠΡΟΣ ΝΙΓΡΙΝΟΝ ἘΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Λουκιανὸς Νιγρίνῳ εὖ πράττει. ἫἪ μὲν 
παροιμία φησίν, Γλαῦκα εἰς ᾿Αθήνας, ὡς γελοῖ- 
ον ὃν εἴ τις ἐκεῖ κομίζοι γλαῦκας, ὅτε πολλαὶ 
παρ᾽ αὐτοῖς εἰσιν. ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν δύναμιν λόγων 
ἐπιδείξασθαι βουλόμενος ἔπειτα Νυγρίνῳ γράψας 
βιβλίον ἔπεμπον, εἰχόμην ἂν τῷ γελοίῳ γλαῦκας 
ὡς ἀληθῶς ἐμπορευόμενος" ἐπεὶ δὲ μόνην σοι 
δηλῶσαι τὴν ἐμὴν γνώμην ἐθέλω, ὅπως τε νῦν 
ἔχω καὶ ὅτι μὴ παρέργως εἴλημμαι πρὸς τῶν 
σῶν λόγων, ἀποφεύγοιμ᾽ ἂν εἰκότως καὶ τὸ τοῦ 
Θουκυδίδον λέγοντος, ὅτι ἡ ἀμαθία μὲν θράσος, 
ὀκνηροὺς δὲ τὸ λελογισμένον ἀπεργάζεται: δῆλον 
γὰρ ὡς οὐχ ἡ ἀμαθία μοι μόνη τῆς τοιαύτης 
τόλμης, ἀλλὰ καὶ ὁ πρὸς τοὺς λόγους ἔρως αἴτιος. 
ἔρρωσο. 

ΝΙΓΡΙΝΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ε Ν ς .Ἂ ’ ’ 3 Ὡς σεμνὸς ἡμῖν σφόδρα καὶ μετέωρος ἐπανε- 
λήλυθας. οὐ τοίνυν προσβλέπειν ἡμᾶς ἔτε 
ἀξιοῖς οὔθ᾽ ὁμιλίας μεταδίιδως οὔτε κοινωνεῖς τῶν 
ς [4 ’ 3 ΣΧ μά ὁμοίων λόγων, ἀλλ᾽ ἄφνω μεταβέβλησαι καὶ ὅλως 

98 



ΓΕΥΤΕΕ ΤῸ ΝΙΟΘΕΙΝΟ5. 

ΒΕΒῚ ψ 8865 ἴο ΝΙρτίπυβ ἔγοτα 1 ποίδη ! 
ΤῊΣ ῥτγόνοῦῦ 5805 “" Απ οΥὟἹ] ἴο ΑΥΠΘΠΒ ! ̓ τηδϑηϊηρ; 

παῖ ἰὉ ψου]α Ἀὲ γἹαϊου]οιβ ἴῸΣ ἀμγοηθ ἴο Ὀγΐηρ; οΥν]Β 
ὕΠογθ, θθοδυβα ἔΠεῪ πᾶν ρ]θηΐΥ ἴῃ [ῃ6 οἰΐγ. [1 
ννδηϊεα ἴο αἰθρίαν ΤΥ οομμηδηα οὗ ἰδηρυδᾶρο, ἃπα 
ψ6Γα ϑεπαϊηρ Νίργίηυβ ἃ Ὀοοῖς νυ ζοη ἴον ὑπαὶ 
ΡυΡοβΘ, 1 5ῃου]α θὲ δὌχροβίηρ τιγβοὶ ἴο τἱαΐου]α 
ἃ5 ἃ ϑεηυϊΐπα ἱπρουΐοὺ οὗ ον]βθ. Βυΐ Ὁ 15. ΟἿΪγ 
ΤΥ 5ἴαϊε οὗ τηὶϊπα ψ ῃ ἢ 1 νυ ]8}} ἴο Τανϑὰ] ἴο γου, μον 
1 ἔξεὶ πονν, ἀπ ον ἀδερὶγ 1 πᾶνε θεθη τηονϑα ὈῪ 
γου αἰδοοῦγβαε. 80 1 τᾶν δ γ ΡῈ δοαυϊ δα ὄνθῃ 
οὗ ἴΠ6 οἤαγρα οοπζαϊηδα ἴῃ ΤἬὨυογαϊ68᾽ βαγίπρ 1 ὑπαῖ 
Ἰριηόγϑηοα τη8 65 τηθη Ρο]ά, Ὀαΐὺ ἀϊδοουγβα 2 οδυϊοιϑ, 
ἴον οἰ βαυν {Π|85 στοδὺ Παγαϊ ποοα οὗ πιΐπα 15 ποῖ ἀπ ἴο 
Ἰφηογᾶποθ 8Ιοηθ, θυΐ 4150 ἴο Ὁ πάη 685 ἴον ἀἰβοουγβα ! 
Οοοῦ Βεατῃ ἴο γου ' 

ΤΗΕ ΨΙἊὮἜΒΏΟΜ ΟΕ ΝΙΟΒΙΝΌΒ 

4. ον νεῦὺ Ἰογάϊν δπα Ἂχαϊθα γοὺ ἃγὰ βίποα 
γου οϑη6 Ὀ80 1 : θδ]]γ, γου ἀοπ᾽ ἀεῖρσῃ ἴο ποῖος 
Ὁ5 ΔΠΥ͂ ΤΠΟ76, νοῦ ἀοη᾽ ἡ δϑβϑοοίαϊε ψ ἢ 5, ἀπα γοὰ 
ἀοπ᾽ ̓  Ἰοΐῃ ἴῃ ΟἿΥΪ σΟΠν δα ]0}8 : γου ἢανα οΠδηρεά 

1 ὦ, 40, 8. 
3 ΤῸ Ῥυΐπρ ουὖῦ 86 ὈΪΔΥ Οὐ ΟΓᾺΒ, ““ ἀἸΒοοΌΓΒΘ ᾽ 18 υαϑοα ΠΘΥΘ 

10. ὍΠ6 οὈβοϊοῦθ βΒ6η86 οὗ “" οοῃδὶ ἀδγαύοι, γοβϑούϊοη.᾽ 

οδ: 
Η 2 



΄ Μ'' 

ΤῊΕ ΨΜΟΚΚΒ ΟΕ ΤΠΌΓΘΙΑΝ 

ὑπεροπτικῷ τινι ἔοικας. ἡδέως δ᾽ ἂν παρὰ σοῦ 
πυθοίμην, ὅθεν οὕτως ἀτόπως ἔχεις καὶ τί τούτων 
αἴτιον. 

Τί γὰρ ἄλλο γε, ὦ ἑταῖρε, ἢ εὐτυχία; 
Πῶς λέγεις; 
Ὁδοῦ πάρεργον ἥκω σοι εὐδαίμων τε καὶ 

μακάριος γεγενημένος καὶ τοῦτο δὴ τὸ ἀπὸ τῆς 
σκηνῆς ὄνομα, τρισόλβιος. 

Ἡράκλεις, οὕτως ἐν βραχεῖ; 
Καὶ μάλα. 
Τί δέ, τὸ μετὰ! τοῦτο, ἐστὶν ἐφ᾽ ὅτῳ καὶ κομᾷς; 

ἵνα μὴ ἐν κεφαλαίῳ μόνῳ εὐφραινώμεθα, ἔχω- 
μεν δέ τι καὶ ἀκριβὲς εἰδέναι τὸ πᾶν ἀκούσαντες. 

Οὐ θαυμαστὸν εἶναί σοι δοκεῖ πρὸς Διός, ἀντὶ 
μὲν δούλου με ἐλεύθερον, ἀντὶ δὲ πένητος ὡς 
ἀληθῶς πλούσιον, ἀντὶ δὲ ἀνοήτου τε καὶ τετυ- 
φωμένου γενέσθαι μετριώτερον; 

Μέγιστον μὲν οὖν" ἀτὰρ οὔπω μανθάνω σαφῶς 
ὅ τι καὶ λέγεις. 

᾿Εστάλην μὲν εὐθὺ τῆς πόλεως βουλόμενος 
ἰατρὸν ὀφθαλμῶν θεάσασθαί τινα" τὸ γάρ μοι 
πάθος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ μᾶλλον ἐπετείνετο. 

Οἶδα τούτων ἕκαστα, καὶ ηὐξάμην σέ τινε 
σπουδαίῳ ἐ ἐπιτυχεῖν. 
Δόξαν οὖν μοι διὰ πολλοῦ προσειπεῖν Νευγρῖ; ἵνον 

τὸν Πλατωνικὸν φιλόσοφον, ἕωθεν ἐξαναστὰς ὡς 
αὐτὸν ἀφικόμην καὶ κόψας τὴν θύραν τοῦ παιδὸς 
εἰσαγγείλαντος ἐκλήθην' καὶ παρελθὼν εἴσω 
καταλαμβάνω τὸν μὲν ἐν χερσὶ βιβλίον ἔχοντα, 

1 μετὰ ΜΆΝ. : μέγα ἀὰ ὅουϊ!. 



ΤΗΕ ΨΙΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΝΙΟΒΙΝΌΘΒ 

8}1} οὗ ἃ βδυδάξῃη, 8πά, ἰπ 5ῃογῖ, ἢανα ἃ βυρεγο ου5 δἱΓ. 
Ι 5βῃοιἹά μὲ ρ]δα ἴο ἢπα ουΐ ἔγοιη γοιι ἤονν ἰΐ σοπλῈ5 
ἐμαῦ γοῦν ἃ16 50 ρβου]Ἕαγ, ἃπα ψνῇῆδῦ 15 ὕΠ6 οδυδε οὗ 8]} 
{Π15 Ὁ 

ΒΒ. Νοιἰπίπρ Ριυῖ σοοα ἔοτζαπθ, γ αἀδαν δ] ]ονν. 
4. ν»ημαῦ ἀο γοῦ πηεᾶη ἢ 
ΒΒ. 1 μάνα οουηβ ὕδοκ ἴο γοὺ ὑγαπβίοττηθα Ὀγ ὑῃς 

νγαγϑίαθ ἰπῖο ἃ ΠΔΡΡΥῪ πᾶ ἃ δ]155{Ὁ] τηδῃη---ἰη {ῃς 
Ἰδησιᾶρε οὗ ἴΠπ βἴαρεα, “ [τῖοα Ὀ]65βθα. 

4. Ηετδο]6β8 ' ἴῃ 850 5μοτῖ ἃ {πηδ Ὁ. 
Β. Υε8, ἰσυϊγ. 
Α. Βυῖ νμδῖ 15 με τεϑὶ οὗ ἢ Ὑναΐ 15 1Ὁ ὑμὰϊ 

γοι ἅτε ρυβδα ὕρ ἀρουῦῦϊ [,εὖ τ18 ΘΠ]ΟΥ βοιηθιῃϊηρ 
ΤΟΥ͂Θ ὑΠ8ῃ ἃ τηεγὰ Πἰπῦ : ἰοῦ 5 Πᾶνα ἃ οἤδῃοε ἴο ρσοῖ 
αὐ ἴΠε ἔδοῖβ θγ Πεδαγίπρ {16 ψο]6 βἴοτγ. 

Β. Ὠοπ᾽ ὃ γοὺ ὑμπίηκ Ὁ ψοπάοτξα!, ἴῃ Π6 πάτα οὗ 
Ζεῦ, ὑμᾶῦ ὁπο6 ἃ 5Ϊᾶνε, 1 ἃπὶ ΠΟΥ͂ ἔγε ' ““Ὅῆσα ΡΟΟΓ, 
ὯΟΥ τί ἢ ἰπαθοα "ἢ; οποθ ψν 1 }1685 ἀπα "εΐορρεα, πονν 
ΒΔ ΠΟΥ ἢ 

4. Μηγ, γεβ! ποίῃίηρ οου]ὰ 6 τοῦτα ἱπηρογίδηϊ. 
Βυΐ ἀνεὴ γεῖ 1 ἀοῃ᾽ ̓  οἸθαΥΥ ὑπαάεγϑίαπα ννῃδὺ γοὺ 
ΤΏ68}. 

Β. ΝΜΕΙΙ, 1 τιδάς οἰγαῖρηῦ ἴον ἤοτηθ, ννδηυηρ ἴο 
866 8 Οοιυ δῦ; [ὉΓ 1 ννὰ8ϑ ἤανίησ ΠΊΟΓΕ 8 Πα ΙΠΟΪΕ 
ἴγου Ὁ]6 ψ ἢ ΤΥ Ἔγα. 

4.1 Κπον 4}1} ὑπαῖ, ἀπά πορεᾶὰ γοὰ ψου]Ἱὰ ἤπα 
8 8016 πῆδῃ. 

ΒΒ. Α8 1 Βιδᾶ τεβοϊνβα ἴο ῥρᾶὺ [Υ͂ τεβραοῖβ ἴο 
ΝΙρτίηα8 ὑῃ 6 Ρ]αἴοηϊο ρὨ]οβορῃοσ, ψ  οἢ 1 Πα ποῖ 
ἄοπε ἴον ἃ ἰοηρ {ἰπη6, 1 ροῦ Ρ δαγ]γ δπα νεπὶ ἴο ἢΪ8 
Βουβο, ἃπ ψ ἤδη 1 μπᾶ Κηοοϊκοᾶ δ {πὸ ἄοονῦ δπᾶ {με 
ΤΏ8 ἢδΔα δΔηποιηοθα τη6, 1 νὰ δϑκεα ἴπ. Οἡ 

1 ΑΡΡδΓΘΗΟΪ ἃ ἔγοθο απούαὐϊοη ἔγοιη Βοπιθ Ρ]ΔΥ ὑμαῦ 18 Ἰοϑῦ, 
(Κοοῖκ, αἀ68». 1419.) 

1ΟῚ 



ΤΗΕ ΨΟΒΚΘ ΟΕ ΤΌΓΙΑΝ 

πολλὰς δὲ εἰκόνας παλαιῶν φιλοσόφων ἐν κύκλῳ 
κειμένας. προὔκειτο δὲ ἐν μέσῳ καὶ πινάκιόν 
τισι τῶν ἀπὸ γεωμετρίας σχημάτων καταγεγραμ- 
μένον καὶ σφαῖρα καλάμου πρὸς τὸ τοῦ παντὸς 
μίμημα ὡς ἐδόκει πεποιημένη. σφόδρα οὖν με 
φιλοφρόνως ἀσπασάμενος ἠρώτα ὅ τι πράττοιμι. 
κἀγὼ πάντα ιηγησάμην αὐτῷ, καὶ δῆτα ἐν 
μέρει. καὶ αὐτὸς ἠξίουν εἰδέναι, ὅ τι τε πράττοι 
καὶ εἰ αὖθις αὐτῷ ἐγνωσμένον εἴη στέλλεσθαι τὴν 
ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος. 
Ὁ δὲ ἀπ’ ἀρχῆς ἀρξάμενος," ὦ ἑταῖρε, 

περὶ τούτων λέγειν καὶ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην 
διηγεῖσθαι τοσαύτην τινά μον λόγων ἀμ- 
βροσίαν κατεσκέδασεν, ὥστε καὶ τὰς Σειρῆνας 
ἐκείνας, εἴ τινες ἄρα ἐγένοντο, καὶ τὰς ἀηδόνας 
καὶ τὸν Ὁμήρου λωτὸν ἀρχαῖον ἀποδεῖξαι" οὕτω 
θεσπέσια ἐφθέγξατο. προήχθη γὰρ αὐτήν τε 
φιλοσοφίαν ἐπαινέσαι καὶ τὴν ἀπὸ ταύτης ἐλευ- 
θερίαν καὶ τῶν δημοσίᾳ νομιζομένων ἀγαθῶν 
καταγελάσαι, πλούτου καὶ δόξης καὶ βασιλείας 
καὶ τιμῆς, ἔτι τε χρυσοῦ καὶ πορφύρας, τῶν πάνυ 
περιβλέπτων τοῖς πολλοῖς, τέως δὲ κἀμοὶ δοκούν- 
των. ἅπερ ἔγωγε ἀτενεῖ καὶ ἀναπεπταμένῃ τῇ 
ψυχῇ δεξάμενος αὐτίκα μὲν οὐδὲ εἶχον εἰκάσαι 
ὅπερ ἐπεπόνθειν, ἀλλὰ παντοῖος ἐγυγνόμην" καὶ 
ἄρτι μὲν ἐλυπούμην, ἐληλεγμένων μοι τῶν φιλτά- 
των, πλούτου τε καὶ ἀργυρίου καὶ δόξης, καὶ 
μόνον οὐκ ἐδάκρυον ἐπ᾽ αὐτοῖς καθῃρημένοις, ἄρτι 

1 ἀπ’ ἀρχῆς ἀρξάμενος ϑομμνψατῦζ : ἀπαρξάμενος Μϑ δ. 
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ΤΗΒΕ ΨΙΒΌΟΜ ΟΕ ΝΙΟΘΕΙΝΙῸΒ 

δηΐασίηρ, 1 Τουπα ᾿ΐτα ψἹἢ ἃ ὈΟΟΚ ἴῃ 5 Βα πα8 δπα 
ΙΏΔΗΥ ῥυκὶβ οὗ δῃοϊθηῦ ρῃ]ΠΟϑΟρ ἢ ΕΓ5 βἰδπαΐηρ τουπᾶ 
δρουΐ. Βεϑίάς Βίτη ἔπεσα δά θδϑη ρδοβα ἃ ἰδθ]οὶ 
6Π1δὲα νὰ ἤρυγες ἰῃ σαοιηθῖτΥ πα ἃ τεεα ρῇορα, 
τηϑάς, Ζ {δουρῃῦ, ἴο τοργεβεηῦ ἴθ6 υπίνοῦβα. 
ὟΕΙΙ, 6 ρτεοίβα τς ἰῃ ἃ νΕΙῪ ἔΘΠΟΪΥ ΨΥ δπᾶ 
αϑκεά ἴθ μον [1 νὰβ ρσεϊηρ οἡ. [ τ1το]α ἢ ΐτα 
νου ηρ, Δπα παιίυγα! ] ῦ ἴῃ τὴν οὐ ἴατη νγδηϊεα ἴο 
Κπον ον ἢῈ6 ννὰβ σαί ηρ οἢ, δηα ψῃεῖθεν ἢ6 δᾶ 
ΤΏ866 ὉρΡ ἷβ τηϊπα ἴο ἴακε ἴῃς ὑτρ ἴο ἄσεθοα ἀραίῃ. 

Βερίπηΐηρ ἴο 41} οἡ ὑπ686 ἴορίοβ δπα ἴο Ἔβχρ]δίῃ 
Ηἷθ ροβί ϊοη, ΤΥ ἀθαγ ἔθ! ]ον, ἢ ρουγεαὰ Ἂπουρῇ 
ΔΙ ὈΥΟΒὶ8] Θρθθ ἢ ΟΥΟΡ τὴ ἴο ραΐ ουΐ οὗ ἀαἴε {Π6 
ἴδυηουβ ΘΙγ 51 ( {Πετα ἀνα ὙΟΥῈ 8ΔηΥ) δῃηᾶ {6 
ηἰρη Πρ8]653 δηᾶ ἰῃς Ἰοΐυ5 οὗ Ηοτηθγ.8 Α αϊνίπα 
αὐϊεγᾶποο ἢ Εοῦ ἢ6 ψεπὺ ἢ ἴο ρῥγαίβα ῬΠΠ]ΟΒΟΡΩΥ 
δα {πε ἔγεεάοιῃ ὑπαὶ ἰδ σίνεβ, ἀπ ἴο τἱαΐο]α τῃ6 
πηρα ὑπᾶΐ ἃγα Ῥορ]αῦν οοπδίαεγεα Ὀ]Θββίηρθ--- 
γν ἢ πα τγερυϊαϊίομ, ἀοπηϊπίοη ἃ πα Ὠοπουΐ, γ68 
ΔΠα ΡυΓΡ]6 δηα ρο]α---ἰΠΐηρβ δοοουηϊεα νοσῪὺ ἀΘβ σα Ὁ] 6 
ὈῪ πιοϑῦ τηδ6π, 8πα {11} [δὴ ὈΥ τὴς Ἃ]8δο. 1 ἴοοκ ἰὐ 4}} 
ἰπ ὙΠ δαρεσ, ψ]άθ- ρα βου], ἀπά αὖ {π6 τηοχηδηΐ 1 
σου] ἀπ᾿ ἢ ἱπιαρίὶπε ψηδὺ δα σομηθ ΟΥΘΥ ΤΩ6 ; [1 νν88 8}] 
οοπδιβδεα. ΤΏὭρκη 1 ἔε]} μυγῖ θεσασβε ἢς ἢδα οΥἹ ]οἰδοά 
ναὶ νψὰβ ἀδαγεϑῖ ἴο τὴ6---ὐγεα] ἢ δηα ΤΟΠΟΥ ἃπα 
ταρυϊαϊίοη,---ηᾶ [1 411 θαΐ οΥοα ονεσῦ ὑπεὶνρ ἀονν πη] } ; 

1 Οανϑ8. 12, 39 ; 167. 2 Οὐανϑ5. 19, 518. 
ὃ Οαγδβ. 9, θ4ἅάἉ. ΤΏ Ἰούυβ 15 τηϑηὐϊοημοα Ὀθοδαβο οὗ ἱἰΐβ 

οἴἑοῦ. 1ὑὺ τηδάϑ Οανεβθιβ᾽ ϑῃηῃηϊρηγδῦθβ 
“Ατηοηρ 6 [ωοἴτι8- Θϑῦθυβ ἰδίῃ ὕο βύϑυ 
Απά ραύμοτ Ἰούαδ, δῃᾷ ἑογροϑῦ ὑποὶγ Ποπιθβ.᾽" 
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δὲ αὐτὰ μὲν ἐδόκει μοι ταπεινὰ καὶ καταγέλαστα: 
ἔχαιρον δ᾽ αὖ ὥσπερ' ἐκ ξοφεροῦ τινος ἀέρος 
τοῦ βίον τοῦ πρόσθεν ἐς αἰθρίαν τε καὶ μέγα φῶς 
ἀναβλέπων' ὥστε δή, τὸ καινότατον, τοῦ ὀφθαλ- 
μοῦ μὲν καὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἀσθενείας ἐπελανθα- 
νόμην, τὴν δὲ ψυχὴν ὀξυδερκέστερος κατὰ μικρὸν 
ἐγυγνόμην' ἐλελή Ἵ γὰρ τέως αὐτὴν τυφλώττου- 
σαν περιφέρων. προϊὼν δὲ ἐς τόδε περιήχθην, 
ὅπερ ἀρτίως ἡμῖν ἐπεκάλεις" γαῦρός τε γὰρ ὑπὸ τοῦ 
λόγου καὶ μετέωρός εἶμι καὶ ὅλως μικρὸν οὐκέτι 
οὐδὲν ἐ ἐπινοῶ" δοκῶ γάρ μοι ὅμοιόν τι πεπονθέναι 
πρὸς φιλοσοφίαν, οἷόνπερ καὶ οἱ Ἰνδοὶ πρὸς τὸν 
οἶνον λέγονται παθεῖν, ὅτε πρῶτον ἔπιον αὐτοῦ" 
θερμότεροι γὰρ ὄντες φύσει πιόντες ἰσχυρὸν. οὕτω 
ποτὸν αὐτίκα μάλα ἐξεβακχεύθησαν καὶ δι- 
πλασίως ὑπὸ τοῦ ἀκράτου ἐξεμάνησαν. οὕτω 
σοι καὶ αὐτὸς ἔνθεος καὶ μεθύων ὑπὸ τῶν λόγων 
περιέρχομαι. 

Καὶ μὴν τοῦτό γε οὐ μεθύειν, ἀλλὰ νήφειν 
τε καὶ σωφρονεῖν ἐστιν. ἐγὼ δὲ "βουλοίμην ἄν, 
εἰ οἷόν τε, αὐτῶν ἀκοῦσαι τῶν λόγων' οὐδὲ γὰρ 
οὐδὲ θονεῖν " αὐτῶν οἶμαι θέμις, ἄλλως τε εἶ 
καὶ φίλος καὶ περὶ τὰ ὅμοια ἐσπουδακὼς ὁ βουλό- 
μενος ἀκούειν εἴη. 
Θά ρει, ὧγαθέ: τοῦτο γάρ τοι τὸ τοῦ Ὁμήρου, 

σπεύ οντὰ καὶ αὐτὸν παρακαλεῖς, καὶ εἴ γε μὴ 
ἔφθης, αὐτὸς ἂν ἐδεήθην ἀκοῦσαί μου διηγουμένου" 
μάρτυρα γάρ σε παραστήσασθαι πρὸς τοὺς 
πολλοὺς ἐθέλω, ὅτε οὐκ ἀλόγως μαίνομαι: ἄλλως 

1 αὖ ὥσπερ νυἱρ. : ἂν ὥσπερ ΜΝ. : ὥσπερ ἂν δοῃνατγίζ. 
2 φθονεῖν σαοοΡίε : : καταφρονεῖν Μ55. δοξνναγΖζ ἈβϑυτΉ ΘΒ 

8, Ἰδοῦηϑ δἴδϑυ γὰρ. 
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δηά ὑπδη 1 ἐπουρῆὺ ὑπϑῖὰ ραὶ τυ δπα τἹαϊσυ]ουβ, ἃπα 
ννὰ5 ρσἰαα ἴο μὲ Ἰοοϊκίηρ ὑὕρ, 85 1 ψεγθ, ουὖ οὗ {πε 
ΤῊ ΚΥ Αἰλοβρἤοτα οὗ τγ ραᾶϑὺ [6 ἴο ἃ οἶθαν 5]Ὺ δῃὰ 
ἃ στοεαῖ ᾿ἰσηῖ. [Ιἢ σοηβααᾷδηςα, [Ϊ δοΐυδ!ν ἰογροῦ ΤΥ 
6Υ6 δηά 15 δἰπχδπῦ---τουἹᾶ γοὺ με] ανε 1 ἢ--ἃἂπα ὈΥ 
ἀσρτεοβ στὸν βῃδγρει-ϑρηϊεα ἴῃ ΤῊῪ 808]; ψΠ]ΟΗ, 4]]} 
ἘΠΆννΑΥ65, 1 Πδα Ἀθη οδυγγίηρ ἃρουΐ ἴῃ ἃ ρυγὈ] πα 
σοπαιϊίοη 1} {πο6π. . 1 νοηΐ οὐ πα οἵ, πᾶ 50 
σοῖ ἰπῖο ἴῃς 5ἴαϊε ψ τ ΠΟ ἢ γοὺ ͵υ5ῦ τεαργόδομοδᾶ 
τη6 : ννῆηδῦ Πα βδ]α 85 ηδάβ τὴὸ ῥγομα ἃπα εχαϊτεα, 
Δα ἴῃ ἃ νοτα, 1 ἴλκ πὸ το ηοίϊοο οὗ ἐ{γῆρς. 1 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ 1 δαᾶνα Πδα {πε βᾶπι6 βογΐ οὗ Ἄεχρευίθηος ψ ἢ 
ΡΒ ΟΒοραΥ ὑπαὶ ὑπὸ Ηἰπάοοβ ἃγα βαϊα ἴο πᾶνε δᾶ 
ψ ἢ νῆα απ ὑπαὺ ἤτθι ἰαϑίθα ἰὑ. Ας πΠ6Ὺ ἃγ6 
ὈΥ παῖαγα τρογὰ μοϊ-]οοαεα ἔπδη να, ου ἰακίηρ βοῇ 
βύγοηρς αὐ ΠΟΥ ᾿εσοδπηθ ὑρτοδυοιβ αὖ οΠς6, 8πα 
ὙΕΥῈ οἴΆΖαα ὈΥ {πε υἀπηνναϊεγεα θανοῦαρα ὕνοθ 85 
ΤΩ Οἢ 8ἃ5 ΟὟΠΕΡ ρεορίθβ. Τῆετα γοὰ πᾶνε 10! 1Ι δηὶ 
δοίηρ; δροιΐ δηγαρίαγεα ἀπ ἀταπῖκς ψ ἢ ὑπ6 νης οὗ 

15 αἸβοοῦγβα. 
Α. ΜΝΏγΥ, ὑμαῦ ἰδπ᾽ ἢ ἀγα ΘΠ 6585, ἰὐ 15. Βορυϊ εἴν δηὰᾶ 

᾿θιαρούδηοα [1 βῃουἹὰ {{κῈ ἴο ἤδᾶῦ Ἰυδὺ ψῃὰΐ ἢ6 
βαϊά, 1 Ῥοββῖ 016. [Ὁ 15 ΤᾺ, νΕΥῪ ΤὯῪ ἔγοιῃ τὶρηῦ, ἴῃ 
ΤΩΥ͂ ΟΡϊηΐοπ, ἴο Ὀ6 5ΕΠΠΡῪ νἱτῃ 1, Ἔβρθοῖα}]γ [ἢ ὑΠ 6 
ΡΘΙΒοὴ ΨΏΟ ψνδηΐβ ἴο ἤΠδδὺ 8 ἃ ἔτ] πα πα ᾿δ8 ὑμ6 
ΒΆΤΩ6 ἰηΐογαβίβ. 

Β. (Πεεὺ ὑρ, ροοᾶ 50}] ! γοι Βρὺγ ἃ ψΊ ΠΠπρ ΠΟΥΒ6, 
ἃ5 ἩΟΓΙΏΘΓ 58 Υ05,᾿ 8πα 1 γοι ΠδΔαπ᾿ΐ σοῦ δ!εδα οἵ 1η6, 
Ι τυ βοὶ ἢ 5ῃου]ὰ αν ὑερρεα γοὺὰ ἴο ]ἰβσΐθῃ ἴο ΤῊΥ 
ἰα16, ἔου 1 νναηῦ ἴο πᾶνε γοι ὑεᾶῦ ψὶΐμθθα θεΐοσε ἴῃς . 
νον] ὑπαΐ ΤΥ τη π 685 ἢ85 γθάβοῃ ἰη 0. ΤΏρδη, ἴοο, 

1. Ζιαὰ 8, 293, 
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τε καὶ ἡδύ μοι τὸ μεμνῆσθαι αὐτῶν πολλάκις, 
καὶ ταύτην ἤδη μελέτην ἐποιησάμην" ἐπεὶ κἄν 
τις μὴ παρὼν τύχῃ, καὶ οὕτω δὶς ἢ τρὶς τῆς 
ἡμέρας ἀνακυκλῶ πρὸς ἐμαυτὸν τὰ εἰρημένα. καὶ 
ὥσπερ οἱ ἐρασταὶ τῶν παιδικῶν οὐ “παρόντων 
ἔργ᾽ ἄττα καὶ λόγους εἰρημένους αὐτοῖς διαμνη- 
μονεύουσι καὶ τούτοις ἐνδιατρίβοντες ἐξαπατῶσι 
τὴν νόσον, ὡς παρόντων σφίσι τῶν ἀγαπωμέ- 
νων---ἔνιοι γοῦν αὐτοῖς καὶ προσλαλεῖν οἴονται 
καὶ ὡς ἄρτι λεγομένων πρὸς αὐτοὺς ὧν τότε 
ἤκουσαν, ἥδονται καὶ προσάψαντες τὴν “Ψυχὴν 
τῇ μνήμῃ τῶν παρεληλυθότων σχολὴν οὐκ 
ἄγουσιν τοῖς ἐν ποσὶν ἀνιᾶσθαι---οὕτω δὴ καὶ 
αὐτὸς φιλοσοφίας οὐ παρούσης τοὺς λόγους, οὗς 
τότε ἤκουσα, συναγείρων καὶ πρὸς ἐμαυτὸν ἀνα- 
τυλίττων οὐ μικρὰν ἔχω παραμυθίαν, καὶ ὅλως 
καθάπερ ἐν πελάγει καὶ νυκτὶ πολλῇ φερόμενος, 
ἐς πυρσόν τινὰ τοῦτον ἀποβλέπω, πᾶσι μὲν 
παρεῖναι τοῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ πραττομένοις τὸν ἄνδρα 
ἐκεῖνον οἰόμενος, ἀεὶ δὲ ὥσπερ ἀκούων αὐτοῦ τὰ 
αὐτὰ πρός με λέγοντος" ἐνίοτε δέ, καὶ μάλιστα 
ὅταν ἐ ἐνερείσω τὴν ψυχήν, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
μοι φαίνεται καὶ τῆς φωνῆς ὁ ἦχος ἐν ταῖς 
ἀκοαῖς παραμένει" καὶ γάρ τοι κατὰ τὸν κωμικὸν 
ὡς ἀληθῶς ἐγκατέλιπέν τι κέντρον τοῖς ἀκούουσιν. 

1 Οὗ ΕΡο] 8 (οοΚ, 94). 
κράτιστος οὗτος ἐγένετ᾽ ἀνθρώπων λέγειν" 
ὅπότε παρέλθοι δ᾽, ὥσπερ ἀγαθοὶ δρομῆς, 
ἐκ δέκα ποδῶν ὕρει λέγων τοὺς ῥήτορας, 
ταχὺν λέγεις μέν, πρὸς δέ γ᾽ αὐτῷ τῷ τάχει 
πειθώ τις ἐπεκάθιζεν ἐπὶ τοῖς χείλεσιν" 

- οὕτως ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων 
τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε τοῖς ἀκροωμένοις, 

τού 
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Ι ἴκε ρ᾽θαϑῦσα ἱπ οδ]] Πρ Πἰθ ψοσὰβ ἴο ταϊπα 
ἔγεαυθηῦν, δπα ἤᾶνα ἰγεδαν τηδάθ 1 ἃ τ ρΡΌΪΑΥ 
ΘΧοσοῖβα : ονθῃ ἢ ὨΟΡΟΟῪ ΠΑΡΡΘη5 ἴο ΡῈ δὖ μδῃά,11 
γερϑδαὺῦ ὑπδηι ἴο τγβ6] ἢ ὕννο οὐ [γα ὑΐπη68 ἃ δ Ἰυ5ὺ 
με βᾶηθ. [1 δῖῃ ἰῃ ἴπΠ6 βϑηβ οἂδαὲ ΨῚΓ ΙΟνο ΓΒ. 
Ιπ πὸ ἀρβεποα οὗ [πὰ οδ]εςὶβ οὗὨ ὑπμεὶνγ ἕδπου {ΠΥ 
ΠῚ ΠΚ ον ΠΕ δοίϊοπϑ δῃα ὑπθὶῦ ψοσαβ, πα ὈΥῪ 

ἀΑΠ]γίπρ ἢ ὑπε86 θαρυῖε ὉΠαὶν Ἰονθβιοῖκ 85. ἰηΐο 
16 6] οὗ τΠαῦ ἐπ γ Πᾶνα ὉΠεὶν βυνεοι πααγῖβ ΠΘΔΡ ; ἴῃ 
αςϊ, βΒοπχοίϊπηεθβ ΠΥ Ἔνθ ἰτηδρὶπα ὑΠ6Υ γα οἢαιϊηρ 
ἢ ἱμεῖὰ δηα] ἃῖὲ δθ ρ᾽εδβεα σὰ νμᾶῦ ὑΠῸγ 
ΟΥΤΟΥῪ ΠοδΙα 88 1 ἰὃ ψ γα υ5ὺ Ῥεΐηρ 5814, δῃα ὈῪ 
ΔΡΡΙγίπρ ὑμεὶν τηϊη 8 ἴο [Π 6 τηθιηονΥ οὗ ἴπε ραϑὺ ρὶνε 
ὉΠοΙΏβαῖνοθ πὸ ἰχηθ ἴο ΡῈ δῃηπογθα Ὀγ ὑμ6 ρῥγαβεηΐ. 
50 ἴ, ἴοο, 'π [6 ΔΌβθῃςθ οὗ ΤΩΥ̓ υβίγαββ ΡΕΠΟΒΟΡΥ, 
δεῖ πο 11{{16 οογηξοτί ουαὖ οὗ σαϊμογίπρ' τορεῦπον ὕΠ6 
ψνοσβ ὑμαὺ 1 ὑπο η Ποαγὰ δηα τυγζηΐηρ ὕΠΘΥ ονϑῖ ἴο 
τηγ861. [ἢ βῃοτῖ, 1 χ τὴν βρ8Ζε οχ ὑπαῦ τηδῃ 885 1 ἢ6 
ψΕΙΓῈ ἃ ρῃίπουδα πα 1 ψεύα δαγιῦ αὖ 568 ἴῃ {πὲ 
ἀεδα οὗ ηἰρηΐ, ἔα πογίηρ Ὠἰτα ὈΥ τὴς Ώθπανου 1 ἀο 
ΔηΥΐηρ Δα ΑἸννᾶγ8 Ποϑυηρ τη γαρθαὺ ἢ15 ΤΌΥΤΔΘΥ 
ὑνοστᾶβ. ϑοιηδὕμηθδϑ, Ἔβρθοῖδ!}ν ἤθη 1 ρμὰΐ ᾿γδβϑυγα 
ΟἹ ΤῊΥ͂ 800], 5 ἴδοα ἀρρθδῦβ ἴο πη6 8Π6 ἴπ6 βουπά οὗ 
Ἠΐβ νοῖὶςα Δ 1468 1 ΠΥ Θ818. ΤΥΌΪΥ, 85 ἴπΠ6 σοτηδαίδῃ 
Βα γ 5,1 ““ἢδ ἸΕΙ͂ ἃ 5ϊπρ' ᾿τηρ]δηΐθα ἴῃ Ὦ18 ΠΘΑΓΕΙΒ! ἢ 

ε ἘᾺΡΟΙΒ ἴῃ ὑΠ6 7)εηι68, τϑθυσίηρ ὕο Ῥδγ 0168 (Κ οοΚ, 94). 
“ς Νομδ Ὀούζον ἴῃ ὕΠ 6 ψοῦ]α ἴο πη8Κ6 ἃ ΒΡΘΘΟᾺ ! 
Ἡς᾽ ἃ ἴδκΚο ὑδ9 Ηοογ δῃηὰ γσίνθ γοὺγῦ ογαύογβ 
Α ὑθη-ζοοῦ βἰαγύ, 85 ἃ ζΨοοα ΓΆΠΗΘΓ 6068, 
Απᾶ ὕμϑῃ οαὔοῃ!. ἃρ. Ὑ868, ἢ6 νγ88 ἢθοϑῦ, δῃηᾷ πηοτγϑο--- 
Ῥεγβυδβίοη υβοα ὕο ρϑγοῇ ὉΡΟ᾿ ὨΪ8 1108, 
80 ρτοδῦ Ὠἷ8Β τηδρὶο ; ΒΘ δ΄οῃθ σοι] ἰθανα 
ἯἨ!8 βύϊηρ ἱπιρ]δηςθα ἴῃ ἢΪ8 δυιαϊζοῦβ." 

, 1Οῇ 
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Παῦε, ὦ θαυμάσιε, μακρὸν ἀνακρουόμενος 8 
καὶ λέγε ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβὼν ἤδη τὰ εἰρημένα" ὡς 
οὐ μετρίως με ἀποκναίεις περιάγων. 

Εὖ λέγεις, καὶ οὕτω χρὴ ποιεῖν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, 
ὦ ἑταῖρε---ἤδη τραγικοὺς ἢ καὶ νὴ Δία κωμικοὺς 
φαύλους ἑώρακας ὑποκριτάς, τῶν συριττομένων 
λέγω τούτων καὶ διαφθειρόντων τὰ ποιήματα καὶ 
τὸ τελευταῖον ἐκβαλλομένων, καίτοι τῶν δραβάτων 
πολλάκις εὖ ἐχόντων τε καὶ νενικηκότων; 

Πολλοὺς οἶδα τοιούτους. ἀλλὰ τί τοῦτο; 

Δέδοικα μή σοι μεταξὺ δόξω γελοίως αὐτὰ 
μιμεῖσθαι, τὰ μὲν ἀτάκτως συνείρων, ἐνίοτε δὲ καὶ 
αὐτὸν ὑπ᾽ ἀσθενείας τὸν νοῦν διαφθείρων, κάτα 
προαχθῇς ἠρέμα καὶ αὐτοῦ καταγνῶναι τοῦ 
δράματος. καὶ τὸ μὲν ἐμόν, οὐ πάνυ ἄχθομαι, ἡ δὲ 
ὑπόθεσις οὐ μετρίως με λυπήσειν ἔοικε συνεκπί- 
πτουσα καὶ τὸ ἐμὸν μέρος ἀσχημονοῦσα. τοῦτ᾽ 9 
οὖν παρ᾽ ὅλον μέμνησό μοι τὸν λόγον, ὡς ὁ μὲν 
ποιητὴς ἡμῖν τῶν τοιούτων ἁμαρτημάτων ἀνεύ- 
θυνος καὶ τῆς σκηνῆς πόρρω ποι κάθηται, οὐδὲν 
αὐτῷ μέλον τῶν ἐν θεάτρῳ πραγμάτων. ἐγὼ δ᾽ 
ἐμαυτοῦ σοι πεῖραν παρέχω, ὁποῖός τίς εἰμι τὴν 
μνήμην ὑποκριτής, οὐδὲν ἀγγέλου τὰ ἄλλα τραγι- 
κοῦ διαφέρων. ὥστε κἂν ἐνδεέστερόν τε δοκῶ 
λέγειν, ἐκεῖνο μὲν ἔστω “πρόχειρον, ὡς ἄμεινον 
ἦν, καὶ ἄλλως" ὁ ποιητὴς ἴσως διεξήει' ἐμὲ δὲ 
κἂν ἐκσυρίττῃς, οὐ πάνυ τι λυπήσομαι. 

1 μακρὸν ἃ, δῃᾷ ὕνο Ἰ᾿αῦθ σοα!οθ8 : μικρὸν ὕ86 οὔμονυ ΜϑΝ., 
ὈΒΌΔΙΠῪ τϑηβογθα “«Βδοκ ταί 8 δϊ0." 

ἢ ἦν καὶ ἄλλως ΜΆΝ,: ἢ ὁ ἄγγελος ϑομνανίζ. 

το 
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ἡ. αδνε ἄοπε στ γοῦν ἸΙοπρ ργϑίυάε, γοὺ 
βίσδηρσεα ἔδ!ον ; Ὀθερίη δὖ πα Ὀεριὶπηίηρ ἀπ [61] γὴ6 
ψμαῖ 6 βαἱά. Υυυύοὺὰ ἱγτιϊαῖϊθ τηθ τοστα ὑπδη ἃ [0016 
ψΊἢ γοῦν Ὀοδίϊηρ ἀρουῦ με Ὀυ5ῃ. 

Β. Υου ἃῖὲ τίρῃῦ 1 τηυδὶ ἀο 80θ. Βαΐ Ἰοοῖκ Ποῖα, 
ΤΩΥ ἔσεπα : γοῦνα βεθῃ Ὀ8α δοῖογβ ἰπῃ ὑγαρϑαν Ὀεΐοσα 
ὨΟΥ͂ν---68, Δηα ἴῃ ΘΟ] αν ἴοο, [1] ϑυνθαῦ ἢ 1 τηθδῃ 
ὑπὸ βογὺ {πδὺ ἀῦὲ ἢββεεα δῃα γτυΐῃ ρίθοθβ δῃα ἤμηδ]]}γ 
δεῖ αἀτίνεη οὔ ἴῃς βἴαρο, ὑπουρῇ ὙΠ6ῚῚ Ρ]ᾶγ8 ἀγὰ οἴὔβθη 
ϑοοά 8ηα ἢᾶνα ΨΟῸΠ ἃ ΡὈ.ΪΖα. 

4. 1 Κῃον ρ᾽θηΐυ οὗ ἴῃς βου. Βυΐ νῇᾶ]αοῖ οὗ ἢ 
ΒΒ. 1 τὰ αἴγαϊα παῖ, ἃ5 γοὺ [Ὁ]]ονν τηθ, γοὺ ΤΏΔΥῪ 

Βπκ {πᾶ 1 ργαϑεηΐ ΤΥ 11Ππ65 τἱἀἸου ]ου]γ, Πυττγίηρ; 
ΔΗΣΟΟΡῊ βοπὶς οὗ {πδ6πὶ τεραγα] 85 οὗ τηδῖσο, δπὰ 
βοιῃδῦϊηθβ Ἔνθ 5ρο Πρ ἴΠ6 ΥΘΥΥ͂ 856 η86 ὈΥ ΤΥ 
ἸπολρδοῖζΥ ; δπα παῦ γοὰ τᾶν σγδαυδ}]ν μὲ Ἰεα ἴο 
οοπάδθηη ὑΠπ6 ο]ΔΥῪ ἰἴβε] ἢ. ΑΒ ΓᾺΡ 85 1 δλ φοποοῦμεα, 
Ι ἀπ᾿ οἂγο δἷ 81}; αὶ [Γ 16 ΡΙΑΥ 5ῃδγαβ τὰν δι] υγα 
Δα σΟπλ65 ἴο υἱεῖ οἢ. ΤΥ δοοουηῦ, 1 νν1}} παῖαγσα! νυ 
Βυγῖ Τῃ6 τηογα ἴπδηῃ ἃ [|106. Ρ]θδβα δᾶ ἰδ ἴῃ 
ταϊηα, ἴΠθη, 411 Ὁπγουρῃ {116 ρεγἔοσσηδηοε ὑπαὶ {πα 
Ροεῖ 15 ποῦ δοοοιηῦα}}]6 ἴο υ5 ἴον ἔδυ]ϊς οὗ {118 παῖυγα, 
Δα 18 δἰ πρ βοιθθνοσα ᾺΓ ἀννᾶν ἔγουη πε βἴαρα, 
ΘΟΙΡ] ἴον ποοῃοοιῃμθα δροὺυϊ ψνῃδῦ 18 σοΐῃρ Οἢ. ἰπ 
ἴΠ6 {προαῖσε, 116 1 ἂπὶ αὶ ρσὶνίπρ γουῦ ἃ οἤδποα ἴο 
ἴαϑῦὺ ΤΩΥ ΡΟΥΟΙΒ ἃπΠα 866 ψνηῃδῖ βογΐ οὗ δοῖογ 1 8π} ἴῃ 
Ῥοϊπῦ οὗ ΤὩΘΙΏΟΓΥ ; ἰἱπ οΟὔΠΟΣ τεϑραθοὺβ ΤΥ τόϊα 8 ΠΟ 
ΤΉΟΓῈ ἱπηρογίδηῦ ὑπδη {πΠαὺ οὗ ἃ Π]ΘΒΘΘΏ ΡΟ ΟῚ ἰπ ἴγαρεαγν. 
ὙπΠογοΐογε, ἰῃ οαᾶδα 1 ἀρΡρϑαῦ ἴο 6 βαγίῃηρ' βοιῃθ ὶηρ 
ΤΑΌΠΕΥ ῬΟΟΥΡ, ἢᾶνα ὕπῸ ὄχουβα ἴο μαπᾶ {παῖ ὃ ννὰβ5 
θεῖος, ἂἀπα ὑμαὺ ἴΠς ροεῖὺ πὸ ἀουθὺ ἰο]ὰ 1ΐ αΙἜΥΘΏΓΙΥ. 
Α5 ἴῸΓ τ᾿γϑο], ἐνε ᾿ξ γοὺ 1885 τὴς οἱ {Π6 5ἴαρε, 
Βῃδη ὑ ΡῈ ἢυτῖί αὖ 411! 
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Ὡς εὖ γε νὴ τὸν Ἑρμῆν καὶ κατὰ τὸν τῶν 
ῥητόρων νόμον πεπροοιμίασταί σοι" ἔοικας γοῦν 
κἀκεῖνα προσθήσειν, ὡς δι’ ὀλίγου τε ὑμῖν ἡ 
συνουσία ἐγένετο καὶ ὡς οὐδ᾽ αὐτὸς ἧκες πρὸς τὸν 
λόγον παρεσκευασμένος καὶ ὡς ἄμεινον εἶχεν 
αὐτοῦ ταῦτα λέγοντος ἀκούειν: σὺ γὰρ ὀλίγα καὶ 
ὅσα οἷόν τε ἦν, τυγχάνεις τῇ μνήμῃ συγκεκομεσ- 
μένος. οὐ ταῦτ᾽ ἐρεῖν ἔμελλες; οὐδὲν οὖν αὐτῶν 
ἔτι σοι δεῖ πρὸς ἐμέ' νόμισον δὲ τούτου γε ἕνεκα 
πάντα σοι προειρῆσθαι: ὡς ἐγὼ καὶ βοᾶν καὶ 
κροτεῖν. ἕτοιμος. ἦν δὲ διαμέλλῃς, μνησικακήσω 
μ παρὰ τὸν ἀγῶνα καὶ ὀξύτατα συρίξομαι. 

ταῦτα μέν, ἃ σὺ διῆλθες, ἐβουλόμην ἂν 
ὡρῆσθα! μου, κἀκεῖνα δέ, ὅτι οὐχ ἑξῆς οὐδὲ ὡς 
ἐκεῖνος ἔλεγε, ῥῆσίν τινα περὶ πάντων ἐρῶ: πάνυ 
γὰρ τοῦθ᾽ ἡμῖν ἀδύνατον" οὐδ᾽ αὖ ἐκείνῳ περιθεὶς 
τοὺς λόγους, μὴ καὶ κατ᾽ ἄλλο τι γένωμαι τοῖς 
ὑποκριταῖς ἐκείνοις ὅμοιος, οἵ πολλάκις ἢ 
᾿Αγαμέμνονος ἢ ἢ Κρέοντος ἢ ἢ καὶ Ἡρακλέους αὐτοῦ 
πρόσωπον ἀνειληφότες, χρυσίδας ἠμφιεσμένοι καὶ 
δεινὸν βλέποντες κα μέγα κεχηνότες μικρὸν 
φθέγγονται καὶ ἰσχνὸν καὶ γυναικῶδες καὶ τῆς 
Ἑκάβης ἢ ῆ Πολυξένης πολὺ ταπεινότερον. ἵν᾽ οὖν 
μὴ καὶ αὐτὸς ἐλέγχωμαι πάνυ μεῖζον τῆς ἐμαυτοῦ 
κεφαλῆς προσωπεῖον περικείμενος καὶ τὴν σκευὴν 
καταισχύνων, ἀπὸ γυμνοῦ σοι βούλομαι τοὐμοῦ 
προσώπου προσλαλεῖν, ἵνα μὴ συγκατασπάσω 
που πεσὼν τὸν ἥρωα. ὃν ὑποκρίνομαι. 

Οὗτος ἁ ; ἁνὴρ οὐ παύσεται τήμερον πρός με πολλῇ 
τῇ σκηνῇ καὶ τῇ τραγῳδίᾳ χρώμενος. 
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ΤΗΝ ΜΙΒΌΟΜ ΟΕ ΝΙΟΘΒΙΝΙΒ 

4. Ἡδετηθβ 81 νῃαῦ ἃ ἤἥης ἱπίγοαποίίοη γοι ἢᾶνε 
τηδᾶθ, Ἰυδῖ πΚ ἃ ρῥιοΐδβββουῦ οὗ ρυθ]ς βρϑαϊκίηρ! 
Υου ἰηἰοηα, [ δὰ 5006, ἴο δα ἃ ἐῃαῦ γουγῦ σοηνογβαί οι 
γν58 5μογύ, ὑμαῦ γοὺ Ια π᾿ Ὁ οοπηα ργαραγεα ἴο βρεδᾶᾷκ, 
Δα {παῖ 1 ψουἹὰ ΡῈ θειζεν ἴο Πϑδᾶγῦ Ὠΐτα [611] 1 Ὠΐτη- 
561}, ῸΓ ΤΘΆ]]Ὺ γοῖ ἤᾶνε ΟὨΪΥῪ οΔΥΤΙ δα ἴῃ τηϊῃα ψνηδΐ 
1:16 γοὺ οου]ὰ, δ ϑεγεμ᾽ δ γοὺ ροίηρ ἴο 580 ὑπδῦ ἢ 
ὟΝΕΙΙ, ἔμογα ἰδ ΠΟ ἸΟΠΡΟΥ ΔΗΥ͂ ΠΕΟΟΘΒΒΙΥ [ῸΓ ἰδ ΟἿ ΤΩΥ 
δοοουηῦ ; ΘσΟΠΒ166Γ γοὺν ΨΠ0]6 ἰηϊγοαποίίοι βηϊ5η θα 
ἃ5 ἔλτ ἃ5 1 τὴ σοῃοοΙηΘα, [ὉΓ 1 8 ΓΕΔΑῪ ἴο οἴ 6ῈΓ 
δηα ἴο οἷἶδρ. Βαῖ ἰἢ γοὰ Κααρ 581-85} γιηρ, [] 
ῬδΘᾶγ γοὺ ἃ φγυᾶρα 411] ὑπσουρσὴ [πε βρεεοῖῦ δἂπα ψ}}} 
ἢ155 τρηῦ μερὶ γ. 

τς 8. Υἴε5, 1 5δου]ὰ Βαᾶνε Πκεα ἴο β8ᾶγ 4}1 ὑπᾶῦ γοὰ 
τηθηζίοη, δπα 4150 ὑμαῦ 1 ἀο ποῖ ἰπΐεπα ἴο αυοῖΐε 
τα νι μουΐ ἃ ὈΓΘΔΪς δηα ἴῃ 8 ον ψγογᾶβ, ἴῃ ἃ ἰοὴρ 
ΒΡΘΘΟἢ οονοσίηρ δνοσυυ πίηρ, ον ὑπαὺ νου ΡῈ αυϊΐεα 
Ὀεγοπα ΤῊΥ ΡΟΥνΟΙΒ ; ΠΟΥ͂ γεῦ ἴο αυοῖα Ηΐτα ἴῃ {με ἢγϑὺ 
ΡΘΙβοι, ἔου ἔδασ οὗ τηδκίῃηρ τυγβεὶ ΠΚκὸ [Π6 δοῖουβ 
γνΠοτα 1 τηθηἰὶοηθα ἴῃ δηοῦμον νγαὰγ. Τίτηα ἃπα ἀρδΐῃ 
θη ΠΟΥ Πᾶν δβϑυσηθα {Π6 1016 οὗ Αρδιηθιγῃοῃ ΟΥ 
ΟΥθοῦ ΟΥὁἩ Ἔνθ Ηδυδο]θ5 ἢϊγη56], σοσίυχηθα ἰπ οἱοίῃ 
οἵ ρμο]ά, νὴ ἢ ἤδτοθ αγαβ δπᾶ τηουΐδῃβ ψθ ἄρᾶρα, 
ΠΟΥ 5ΡΘΔΚ ἴῃ ἃ νοΐοβ ὑπαὺ 15 81)8}}, [1 , νγνοσαδη βῃ, 
Δα αν ἴοο ροοῦ ἔου Ηδουρα οὐ Ροΐγχεμπα. Τποτγε- 
ἴογβ, ἴο ἀνοϊά Ῥεΐμῃρ' οὐ δἰοβαα 1κ6 ΤΠθῖὰ ἕο ὑγθαυῖηρ; 
ἃ Τη8 51 δἰ ορσιοῦμου ἴοο ὲρ᾽ ἔογ τὴν ἢδδα δῃᾶ ἴον μεΐῃρ 
ἃ ἀἰβρίδοα ἴο ΤῊΥ οοβίστηθ, 1 ψνἂηΐ ἴο ἰΔ}Κ ἴο γου ψ ἢ 
ΤΩΥ ἔδαΐυγεϑ ἜΧροββά, 50 ὑπαῦ ὑπΠ6 ἤδσοὸ ψῃοβα ρατὶ 1 
δτὰ ἰδ κίηρ Τὺ ποῦ 6 Ὀγουρσῃῦ ἄονῃ ψΊῸ τὴς 1{1 
βῦιχ ]6. 

4. ΝῺ] τᾷ6 πῆᾶῃ ΠΘνΟΙ δἴορ ἰδ κίηρ 80 τους ἢ 
βῖδαρα δα ἱγαρεαγ ἴο τη ἢ 

1 Τηνοϊκεθα 88 ἴῃ ροά οὗ ογαύογβ. 

111 
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Καὶ μὴν παύσομαί γε' “πρὸς ἐκεῖνα δὲ ἤδη 
τρέψομαι. ἡ μὲν ἀρχὴ τῶν λόγων ἔπαινος ἦν 
Ἑλλάδος καὶ τῶν ᾿Αθήνησιν ἀνθρώπων, ὅτι 
φιλοσοφίᾳ καὶ πενίᾳ σύντροφοί εἰσιν καὶ οὔτε 
τῶν ἀστῶν οὔτε τῶν ξένων οὐδένα τέρπονται 
ὁρῶντες, ὃς ἂν τρυφὴν εἰσάγειν εἰς αὐτοὺς βιάζηται, 
ἀλλὰ κἄν τις ἀφίκηται παρ᾽ αὐτοὺς οὕτω διακεί- 
μενος, ἠρέμα τε μεθαρμόττουσι καὶ παραπαιδα- 
γωγοῦσι καὶ πρὸς τὸ καθαρὸν τῆς διαίτης 
μεθιστᾶσιν. 

᾿Εμέμνητο γοῦν τινος τῶν πολυχρύσων, ὃς ἐλθὼν 
᾿Αθήναξε μάλ᾽ ἐπίσημος καὶ φορτικὸς ἀκολούθων 
ὄχλῳ καὶ ποικίλῃ ἐσθῆτι καὶ χρυσῷ αὐτὸς μὲν 
ὥετο ζηλωτὸς εἶναι πᾶσι τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ ὡς 
ἂν εὐδαίμων ἀποβλέπεσθαι: τοῖς δ᾽ ἄρα δυστυχεῖν 
ἐδόκει τὸ ἀνθρώπιον, καὶ παιδεύειν ἐπεχείρουν 
αὐτὸν οὐ πικρῶς οὐδ᾽ ἄντικρυς ἀπαγορεύοντες ἐν 
ἐλευθέρᾳ τῇ πόλει καθ᾽ ὅ ὅντινα τρόπον βούλεται μὴ 
βιοῦν' ἀλλ᾽ ἐπεὶ κἀν τοῖς γυμνασίοις καὶ λουτροῖς 
ὀχληρὸς ἦν θλίβων τοῖς οἰκέταις καὶ στενοχωρῶν 
τοὺς ἀπαντῶντας, ἡσυχῆ τις ἂν ὑπεφθέγξατο 
προσποιούμενος λανθάνειν, ὥσπερ οὐ πρὸς αὐτὸν 
ἐκεῖνον ἀποτείνων, Δέδοικε μὴ παραπόληται 
μεταξὺ λουόμενος" καὶ μὴν εἰρήνη γε μακρὰ κατέ- 
χει τὸ βαλανεῖον' οὐδὲν οὖν δεῖ στρατοπέδου. ὁ 
δὲ ἀ ἀκούων ἀεί, ̓ μεταξὺ ἐπαιδεύετο. τὴν δὲ ἐσθῆτα 
τὴν ποικίλην καὶ τὰς πορφυρίδας ἐκείνας ἀπέδυ- 
σαν αὐτὸν ἀστείως πάνυ τὸ ἀνθηρὸν ἐ ἐπισκώπτον- 
τες τῶν ρωμάτων, Ἔαρ ἤδη, “λέγοντες, καί, 
Πόθεν ὁ ὁ ταὼς οὗτος; καί, Τάχα τῆς μητρός ἐστιν 
αὐτοῦ" καὶ τὰ τοιαῦτα. καὶ τὰ ἄλλα δὲ οὕτως 

1 ἀεί Β. ΗοΙηι: ἃ ἦν ΜΝΝ. 
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ΤΗΕ ΨΙΘΏΟΜ ΟΕ ΝΙΘΕΙΝΟΌΒ 

ΒΒ. ΨΥ, γε5 1 1} βἴορ, σεγίδίηγ, ἀπά νν1}}] πον 
ἴασῃ ἴο ΤΥ 5υ)]εοῖ. Τῆς [}κ θερδὴ ψ ἢ ρῥγαΐβα οὗ 
ατεεςα δηᾶ οὗ ἔπε τεη οὗ Αὑπεηϑ, θεοδαβα Ρ]]ΟΘΟΡΩΥ 
ΔΩ Ῥονευῖγ μάνα νοῦ ὕδδθὴ ὑποὶν ἔοϑίευ- ὈγοῦΠουβ, 
8 πα ὑπου ἀο ποῦ 'οοῖκ ψὶῃ Ρ]Θαβα γα ΟἹ ΔΗΥ τηδῃ, 6 
ἢδ οὐδε ΟΥ̓ 5 ΔηροΥ, 0 5ἰτῖνε ἴο ἰηϊτοάπος 
ἸΌΧΌΤΥ διηοηρ ὅποι, ᾿ὰΐ [Γ᾽ ΘΥΘΥ ΔΉ ΟΠΘ ΟΘΟΙη65 ἴο 
ὑποῖὰ ἱπ ὑπαὺ ἔγαμπης οὗ πχλὶπά, ἔμαν σγδά4}}Υ οσοτταοῖ 
Ὠΐτη δῃᾶ Ἰεπα ἃ βαπᾶ ἴῃ ἢΪ8 βοῃοο]ηρ δηα οοηνεχὶ 
Ὠίτη ἴο {πε βίτωρ!α 11ξδ. 

ΕοΥ δχϑιαρὶθ, ἢ6 τηθηϊομδα ἃ τὰ] ο μαῖα ψΠ0Ὸ 
οαὴθ ἰο Αἴπδηβ, ἃ νΕΡῪ ΟΟμβρίοπουβ ἃπα νυ]ραν 
ΡΕΥβοη ὙἹ Π18 οτονα οὗ αἰϊεμπαδηΐβ δπα [8 σᾺῪ 
οἸοῖ65 δῃά )θεῖνυ, δπα ἜἼχρεοϊεα ἴο ΡῈ βηνϊεα ὈγῪ 
411 ἴμ6 Αὐμδῃίΐίδηβ δῃα ἴο θ6 Ἰοοϊκκά ὕρ ἴο 85 ἃ ΒΔΡΡΥ 
ήδη. Βαΐ ἴπδ6Υ Ὁπουρῃὺ ὑῃε ογεαΐασε ππίογιξαπαῖα, 
Δα υπάογζοοκ ἴο εἀποαῖα Πΐτη, ποὺ ἴῃ ἃ Πδυβἢ ψᾶν, 
Βονγανεῦ, ΠΟΥ γεὺ Ὀγ αἰγθοῦν ἐουθ αϊηρ τα ἴο ᾿νε 
ἃ5 ἢ ψου]ά ἰη ἃ ἔγεε οἰγ. Βα ψ ἤθη Πα τηδάς Ὠΐτω- 
8561} ἃ πυΐδαποα ἂὖ Π6 δίῃ] δῖος οἰὰ}5 δπα ὑπΠ6 Ὀδῖἢ5 ὈΥῪ 
Ἰοϑυ πρ ἃπα ογονναϊηρ ῥᾶββθὺβ ψιἢ ἢἰβ τοϊίπαα, 
ΒΟΙΊΘΟΠΘ ΟΥ̓ ΟΥΠΘΓΥ νοι] 5840 ἴῃ ἃ ον ἴοῃθ, ργεϊεπαϊηρ, 
ἴο "ε οονοτῦ, 8ἃ5 1ὅ ἢ ψεῦα ποῖ ἀϊγθοϊίπρ {Π16 τϑιλασκ 
αἱ {πΠ6 πῆδὴ Πἰμιβαὶῖ: “Ης ἰ5 αἴταϊα οὗ βεϊῃρ 
ταυγάεγεα ἴῃ ἢἷβ τὰ} ὙΏΥ, ρῥγοξουπα ρϑᾶςε τοὶρῃβ 
ἴῃ {Π6 Ῥαΐῃβ ; ὕπαγε 18 πὸ πεεα οὗ δὴ ἄγων, ὕπθη ἢ 
Απα 1ῃ6 τη, Ψῆὴο Πανδν ἔδι]θα ἴο Πθδυ, ροὺῦ ἃ Ὀἱὺ οὗ 
Ἰπδυγαοιοη. ἴῃ ραβϑίηρ. Ηΐβ ρὰγ οἱοῖμεβ δῃα ἢϊβ 
Ρυγρὶα ρον ΠΟΥ δἰ ρρβα ἔγοτα ἢΐπη νΟΥῪ πϑαῦγ ὈῪ 
τηλκΚίηρ ἔπη οὗ ἷ5 ἤόονγευυ οο]ουγβ, βαγίηρ, “ ρτίηρ 
αἰτεδαγ"᾽" “Ηον ἀαϊα {πᾶὲξ ρεϑοοοῖς σεῦ Πεῖε ἢ ἢ 
“« ῬΈΓΒΑρϑ [08 ἰδ τηοῦμου᾿ β δηα ἴπΠ6 πκε. Ηἰβ οἵμεν 
νυ ]ραγι 65 ὑπ γ ταγηαα ἰηἴο 7680 ἴῃ {Π6 βδῖὴθ νἂγ --- 
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ἀπέσκωπτον, ἢ τῶν δακτυλίων τὸ πλῆθος ἢ τῆς 
κόμης τὸ περίεργον ἢ τῆς διαίτης τὸ ἀκόλαστον" 
ὥστε κατὰ μικρὸν ἐσωφρονίσθη καὶ παρὰ πολὺ 
βελτίων ἀπῆλθε ε δημοσίᾳ πεπαιδευμένος. 
Ὅτι δ᾽ οὐκ αἰσχύνονται πενίαν ὁμολογοῦντες, 

ἐμέμνητο πρός μὲ φωνῆς τινος, ἣν ἀκοῦσαι 
πάντων ἔφη κοινῇ προεμένων ἐν τῷ ἀγῶνι τῶν 
Παναθηναίων' ληφθέντα μὲν γάρ τινα τῶν πολι- 
τῶν ἄγεσθαι παρὰ τὸν ἀγωνοθέτην, ὅ ὅτι βαπτὸν 
ἔχων ἱμάτιον ἐθεώρει, τοὺς δὲ ἰδόντας ἐλεῆσαί τε 
καὶ παραιτεῖσθαι καὶ τοῦ κήρυκος ἀνειπόντος, 
ὅτι παρὰ τὸν νόμον ἐποίησεν ἐν τοιαύτῃ ἐσθῆτι 
θεώμενος, ἀναβοῆσαι μιᾷ φωνῇ πάντας ὥσπερ 
ἐσκεμμένους, συγγνώμην ἀπονέμειν αὐτῷ τοιαῦτά 
γε ἀμπεχομένῳ' μὴ γὰρ ἔχειν αὐτὸν ἕτερα. 

Ταῦτά τε οὖν ἐπήνει καὶ “προσέτι τὴν ἐλευθερίαν 
τὴν ἐκεῖ καὶ τῆς διαίτης τὸ ἀνεπίφθονον, ἡσυχίαν 
τε καὶ ἀπραγμοσύνην, ἃ δὴ ἄφθονα παρ᾽ αὐτοῖς 
ἐστιν. ἀπέφαινε γοῦν φιλοσοφίᾳ συνῳδὸν τὴν 
παρὰ τοῖς τοιούτοις διατριβὴν καὶ καθαρὸν ἦθος 
φυλάξαι δυναμένην, σπουδαίῳ τε ἀνδρὶ καὶ πλού- 
του καταφρονεῖν πεπαιδευμένῳ καὶ τῷ πρὸς τὰ 
φύσει καλὰ ζῆν προαιρουμένῳ τὸν ἐκεῖ βίον 
μάλιστα ἡρμοσμένον. ὅστις δὲ πλούτου ἐρᾷ καὶ 
χρυσῷ κεκήληται καὶ πορφύρᾳ καὶ δυναστείᾳ 
μετρεῖ τὸ εὔδαιμον, ἄγευστος μὲν ἐ ευθερίας, 
ἀπείρατος δὲ παρρησίας, ἀθέατος δὲ ἀληθείας, 
κολακείᾳ τὰ πάντα καὶ δουλείᾳ σύντροφος, ἢ 
ὅστις ἡδονῇ πᾶσαν τὴν ψυχὴν ἔπιτρέψας ταύτῃ 
μόνῃ λατρεύειν διέγνωκε, φίλος μὲν περιέργων 
τραπεζῶν, φίλος δὲ πότων καὶ ἀφροδισίων, 
ἀνάπλεως γοητείας καὶ ἀπάτης καὶ ψευδολογίας, 
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π6 Ὠιμηῦοῦ οὗἁἨ 8. τίπρβ, ὑπ ονεῦ- πίοθμθββ οὐ ἢ18 
Παῖγ, 6 οχίγανᾶρδηοα οἵ ἢϊ5 1. δὅὸο ἢθ6 νν 88 
αἰβοιρ! ποα 11{0|6 Ὀγ 1016, ἀπά ψεπῦ ΑΔΥ τυ ἢ 
ἱαρτονϑα Ὀγ δε ρυ}}1ς εαἀποαίοη μ6 Πδα τεοεῖνθα. 

Τὸ 8ῃον ὑμαὺῦ ὑπδὺ ἃγῦὲ ποὺ δϑηῃδιηβθα ἴο Ἵοοῃΐαϑββ 
Ρονουΐυ, ῃ6 τηθϑηϊοπεα ἴο τὴ6 ἃ σϑιηδῦῖς ΠΟ ἢ ἢ 
5814 Π6 δα Πδδαγὰ δνειυ θΟαΎ τηᾶῖκα ἢ μα δοοογα 
αὖ ἴπΠ6 Ραμαίμεηπδϊὶς ραπλθβ. ᾿Οπο οὗ {Ππ6 οἰδίζαμβ Πδά 
θδδθῃ γγοδίεα δῃὰ ὑὈγουρηῦ Ὀαΐοσε ἴῃς αἰγεοῖον οὗ 
6 σάγλθβ ἢ6 ἢδα ἃ οο]ουτεα οἷοδῖκ ἴο 566 ὑπ6 8δον. 
ἼΠοθῈ ν ὴῸ βᾶνν ἰδ ψγεῦα ΒΟΙΤῪ ἔοὺγ Ὠΐτη δπα ἰγεα ἴο 
Ρερ Βἴγη οἵδ, ἃ ψῃδη ἴΠ6 Πεαγδ]α ργοοϊδϊτηθα ὑπαὶ 
ἢδ δὰ Ὀγόϑη {πε ἰανν ὈγῪῚ ψεϑδγίηρ ΒΌοἢ οἱος ίηρ δἱ 
1Π6 σάγηθβ, ὕπ6 γΥ 411 οὐὔἱδα ουὖὖ ἴῃ ομα νοΐςε, 8ἃ8 1 ὈῪ 
ΡὈΓΟ-δυγδηροιηθηῦ, ἴο Ἔχοῦβα ἢὶπὶ ἴῸΓ ἰείηρ ἴῃ {ῃδῦ 
ἄγεββ8, θθοδαβε, ὕπου βα]α, ἢῈ Πδα πο οὔμϑυ. 

ΕΙΙ, μῈ ρῥγαϊβεα 411 [Π|8, δπὰ αἷδο πε ἔγεαοιῃ 
ὕπεγα δπα {Π6 ᾿]Δ 6] Θβ8η 685 οὗ ἐπ τηοας οὗἉ ᾿ἰνίηρ;, 
ὑμεῖς αυϊεῖ πα Ἰεΐβατε ; δπα {ἢ686 δανδηΐαρεαβ ὑπ Ὺ 
σου δ] Πᾶνα ἴῃ ρ]εηΐγυ. Ηδ αἀδοϊαγεα, ἴον ἱπβίδηςο, 
ὑμαῖ ἃ 116 τὸ ὑπμεῖγ8 15 ἴῃ Πδυσηο Ωγ ἢ ΡΠΙ]ΟΒΟΡΗΥ 
δΔηα οδῃ Κεαρ ὑμα Ἄομδγδοῖοι ρυγα ; 80 ὑμαῦ ἃ βϑυΐουβ 
δι ΨὴῸ0 πᾶ8 θθθη ἰδυρῃῦ ἴο ἀδβρίβε θα] ἢ δπᾶ 
ΕἸδοῖβ ἴο ᾿νε ἴῸ ψνῃηδῦ 158. ἱπ υ] ηβ1ο4}}ν σοοα 1] Βπα 
ΑἸΠμδμ8 δχϑοῦγ βυϊϊεα ἴο ἢ. Βυὺῦ ἃ τηᾶπ ΨῆοΟ 
Ἰονεβ γε! ἢ ἃπα 15 ἐπίῃ γα ]θα ὈΥ ρο]α δπα τηδϑϑυγε8 
Βδρρίπϑϑβ ὈΥ ΡυΡ]6Ὲ πα ρονϑῦ, ψῇο ἢδ85 ποῖ ἰαβίεα 
ΠΠρεγὺν οὐ ἰεϑίεα ἔλαθ βρβεοῇ οὐ οοπιειηραῖοα ὑγαῖῃ, 
ψΠ056 σοηβίδηϊ ΘΟΙΏΡΔΗΪΟΠΒ 816 ΠαίζοιΥ πα βθυνλ ιν ; 
ἃ τῆλ ὙΠῸ ἢ85 ΠΥ ΒΘυν αΪγ οοτηχηϊτ6α ἢϊ5. 800] ἴο 
ΡὈ]δάθαγε πὰ ἢδ5 σϑβοϊνθα ἴο βϑῦνθ ποης ῥα ΠΟΙ, 
ἔομα οὗ εχίγαναρδην ἴλγε δῃά ἴοπά οὗ νψἷπε πὰ 
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ΤΗΕ ΨΟΚΚΒΘ ΟΕ ΤΌΘΙΑΝ 

ἢ ὅστις ἀκούων τέρπεται κρουμάτων τε καὶ 
τερετισμάτων καὶ διεφθορότων ἀσμάτων, τοῖς 
δὴ τοιούτοις πρέπειν τὴν ἐνταῦθα διατριβήν' 
μεσταὶ γὰρ αὐτοῖς τῶν φιλτάτων πᾶσαι 
ἀγνιαί, πᾶσαι δὲ ἀγοραί: πάρεστι δὲ πάσαις 
πύλαις τὴν ἡδονὴν καταδέχεσθαι, τοῦτο μὲν δι᾽ 
ὀφθαλμῶν, τοῦτο δὲ δι’ ὥτων τε καὶ ῥινῶν, τοῦτο 
δὲ καὶ διὰ λαιμοῦ καὶ δι’ ἀφροδισίων" ὑφ᾽ ἧς δὴ 
ῥεούσης ἀενάῳ τε καὶ θολερῷ ῥεύματι πᾶσαι μὲν 
ἀνευρύνονται ὁδοί: συνεισέρχεται γὰρ μοιχεία καὶ 
φιλαργυρία καὶ ἐπιορκία καὶ τὸ τοιοῦτο φῦλον 
τῶν ἡδονῶν, παρασύρεται δὲ τῆς ψυχῆς ὑποκλυζο- 
μένης πάντοθεν αἰδὼς καὶ ἀρετὴ καὶ δικαιοσύνη" 
τῶν δὲ ἔρημος ὁ χῶρος γενόμενος δίψης ἀεὶ 
πιμπράμενος' ἀνθεῖ πολλαῖς τε καὶ ἀγρίαις 
ἐπιθυμίαις. 

Τοιαύτην ἀπέφαινε τὴν πόλιν καὶ τοσούτων 
διδάσκαλον ἀγαθῶν. ἐγῶ γοῦν, ἔφη, ὅτε τὸ 
πρῶτον ἐπανήειν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος, πλησίον που 
γενόμενος ἐπιστήσας ἐμαυτὸν λόγον ἀπήτουν 
τῆς δεῦρο ἀφίξεως, ἐκεῖνα δὴ τὰ τοῦ Ὁμήρου 
λέγων" 

τίπτ᾽ αὖτ᾽, ὦ δύστηνε, λιπὼν φάος ἠελίοιο, 
τὴν “Ελλάδα καὶ τὴν εὐτυχίαν ἐκείνην καὶ τὴν 
ἐλευθερίαν, ἤλυθες, ὄφρα ἴδῃς τὸν ἐνταῦθα 
θόρυβον, συκοφάντας καὶ προσαγορεύσεις ὑπερη- 
φάνους καὶ δεῖπνα καὶ κόλακας καὶ μιαιφονίας 
καὶ διαθηκῶν προσδοκίας καὶ φιλίας ἐπιπλάστους; 
ἢ τί καὶ πράξειν διέγνωκας μήτ᾽ ἀπαλλάττεσθαι 
μήτε χρῆσθαι τοῖς καθεστῶσι δυνάμενος; 

1 πιμπράμενος Α.Μ.Η.: πιμπλάμενος ΜΝ. 

ττό 
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ΤΗΕ  ἼΒΗΌΟΜ ΟΕ ΝΙΟΘΕΙΝΌΘ 

ΌΙΩΘΠ, [Ὁ}} οὗ ὑὐοκοῖγ, αδοεὶῦ δηα [Ἀ]βεῃοοά; ἃ 

τηδ 0 [185 ἴο ἤθᾶγ ὑνδηρίηρ, Πυϊτηρ' Δηα δγμδβου- 

Ἰαϊβᾷ ἰπρίηπρ---“ Θ΄ οἢ 01, 5614 ἢδ, ““5ῃπου]Ἱᾶ ᾿νε 

ἴῃ Ἐοπ,6, ἴῸΓ ἜΝΕΥῪ 5ἰγεαῖ ΔΠ6 ἜΥΘΥῪ Βα ῦδΔΓ6 15 Ε.]] οὗ 

16 ὑΒίηρβ ὑΠῈῪ ὉΠ Υ ἢ τηοϑῦ,} πα ΠΟΥ σδῃ δαπιῖϊ 

Ρ]εαδῦσα ΌΥ ΘΥΕΥῪ ραΐθ---ὍΥ ὕΠ6 αγεβ, ὈῪ ὑπθ Θδ 8 

Δα ποδὶ], ὈῪῚ ἴῃς τῃγτοαῦ ἃπα γεῖπθ. [085 ὄνϑὺ- 

βονίηρσ, ὑυγθα βἰγεδη ψ θη5 ἜνΟΎ σἰγεεῦ; ἰδ 
Ὀτίηρδ ἰῃ δα] ὕοσυ, ἀνδυῖοθ, ΡΟΣ] ΤΥ δηα πε ψ ΠΟ]6 
[δταῖν οὗ [με νίοεβ, δπα βνεερβ [με Ποοαεα 50] Ὀᾶγα 
οἵ Ξε] γοβρθοῖῦ, νίγῖαε, δηα τἱρηϊεουβη6885 ; δηα [θη ἴΠς 

στουπα ψ ΠΟ ὉΠΕΥ Πᾶνα ἸεΙ͂ ἃ ἀσβογῖ, ἐνοὺ ρᾶγοῃμεα 

σίῦ ἐϊγϑῦ, ρυΐδ ἔοσἢ ἃ τη, ἃ ρσγοντῇῃ οὗ Ἰυδ505.᾿ 
Τμαὺ νγὰ5 ὕΠ6 ομαγδοῖεν οἵ πε οἰΐγ, ἢς αδοϊατοά, 

δα {Πο86 411] ῃ6 ρσοοα {πῆρ Ὁ ἰδυρηῦ. ““ΕοΥ 
ΙΩΥ μαᾶτὶ,᾿᾿ 5814 ἢ6, “νῇδῃ [ ἤγθῦ σας ὑδοὶς ἔγοσα 
στεθοθ, οἡ ραύξίηρ ἰηἴο πε πεὶσῃρουγβοοα οὗὨ Βοιηθ 

Ι βἰορρεα δηᾶ δβϑκεα ψλγ86}} ψὴΥ 1 Πα οοπηα ΘΓ, 
τερϑαίϊμηρ ἴΠ6 ψν 6 }1-Κπόοννῃ ννογᾶβ οὗ Ηομμεγ: “ῊΥ 
Ἰε γοῦ, Ἰ.0Κ]655 τη, {πε ἸΙρηὶ οὗ αἀαγ᾽---ὅὕτεοδςοα, 

ἴο νἱϊ, δῃὰ 411 {πδὺ Πδρρίπεθβ δηᾶὰ ἔγεεαοῃ).---- ἀπά 

οᾶηα ἴο 566  ἴΠ6 Βυυγυ-Ο ἈοΓο---ἰ Ὠ ΌΥΤΉ 6 5, 

Βδυσηῦν ρστοοίϊίζηρθ, ΟαἸΠΠΟσβ, ἢαϊίογευβ, τυ γ6 175, 

Ἰεζαου-μυηεϊηρ, ξεϊσιιεα ἐπε μάϑηϊρο ἢ Απά ναὶ ἴῃ 
1ῃς ψουῦ]α ἀο γου ἱπϊεπα ἴο ἀο, 5:π66 γοι σ8Π ΠΟΙ ΠΟΥ 

80 ΑὙΝΔΥ ΠΟΥ 60 8ἃ5 [Π6 Βοχηδῃβ Ἃο "᾽" 

ΤΑ τϑιηϊπίβοθποθ οὗ Αγαῦυβ (ῬΏδθπομη. 2): ““ Απα ϑνϑὺν 
Βυχηδη Βύγοοὶ δηα βδνοσν βαυδῦθ 18 [1] οὗ ὕὉΠ6 Ῥγϑβϑῆδα οἵ 
αοα.᾽" 3 Οανϑ8. 11, 98. 
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ΤΗΕ ΨΟΒΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

Οὕτω δὴ βουλευσάμενος καὶ καθάπερ ὁ Ζεὺς τὸν 18 
Ἑκτορα ὑπεξαγαγὼν ἐμαυτὸν ἐκ βελέων, φασίν, 
ἔκ τ᾽ ἀνδροκτασίης ἔκ θ᾽ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ 

τὸ λοιπὸν οἰκουρεῖν εἱλόμην καὶ βίον τινὰ 
τοῦτον γυναικώδη καὶ ἄτολμον τοῖς πολλοῖς 
δοκοῦντα προτιθέμενος αὐτῇ φιλοσοφίᾳ καὶ Πλά- 
τωνι καὶ ἀληθείᾳ προσλαλῶ, καὶ καθίσας ἐ ἐμαυτὸν 
ὥσπερ ἐν » θεάτρῳ μυριάνδρῳ σφόδρα που μετέωρος 
ἐπισκοπῶ τὰ γιγνόμενα, τοῦτο μὲν πολλὴν ψυχα- 
γωγίαν καὶ γέλωτα παρέχειν δυνάμενα, τοῦτο δὲ 
καὶ πεῖραν ἀνδρὸς ὡς ἀληθῶς βεβαίου λαβεῖν. 

Ἐν γὰρ ἢ καὶ κακῶν ἔπαινον εἰπεῖν, μὴ ὑπο- 
λάβης μεῖξο Ἣν τὶ γυμνάσιον ἀρετῆς ἢ τῆς ψυχῆς 
δοκιμασίαν ἀληθεστέραν τῆσδε τῆς πόλεως καὶ 
τῆς ἐνταῦθα “διατριβῆς: οὐ γὰρ μικρὸν ἀντισχεῖν 
τοσαύταις μὲν ἐπιθυμίαις, τοσούτοις δὲ θεάμασί 
τε καὶ ἀκούσμασι πάντοθεν ἕλκουσι καὶ ἀντίλαμ- 
βανομένοις, ἀλλὰ ἀ ἀτεχνῶς δεῖ τὸν ᾽Οδυσσέα μιμη- 
σάμενον παραπλεῖν αὐτὰ “μὴ δεδεμένον τὼ χεῖρε 
-- δειλὸν γάρ---μηδὲ τὰ ὦτα κηρῷ φ αξάμενον, 
ἀλλ᾽ ἀκούοντα καὶ λελυμένον καὶ ἀληθῶς ὁ ὑπερή- 
φανον. ἔνεστι δὲ καὶ φιλοσοφίαν θαυμάσαι ́ παρα- 
θεωροῦντα τὴν τοσαύτην ἄνοιαν, καὶ τῶν τῆς 
τύχης ἀγαθῶν καταφρονεῖν ὁρῶντα ὥσπε ἐν 
σκηνῇ καὶ πολυπροσώπῳ δράματι τὸν μέν ἐξ 
οἰκέτου δεσπότην προϊόντα, τὸν δ᾽ ἀντὶ πλουσίου 
πένητα, τὸν δὲ σατράπην ἐκ πένητος ἢ βασιλέα, 
τὸν δὲ φίλον τούτου, τὸν δὲ ἐχθρόν, τὸν δὲ φυγάδα" 
τοῦτο γάρ, τοι καὶ τὸ δεινότατόν ἐστιν, ὅτι καίτοι 
μαρτυρομένης τῆς Τύχης παίξειῃ τὰ τῶν ἀνθρώπων 
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ΤΗΕ ΨΙἜΒΌΟΜ ΟΕ ΝΙΟΘΒΙΝΟΘΒ 

«“ΑΠΘΥ σοχητηπηΐηρ ὙἹΌ πλυβοὶ ἢ ἰπ {15 νεῖ πα 
Ρυ  ]πρ τγβε] ουὖὐ οὗὨἨἉ Ὀονβῃοῖ δ5 Ζευβ αἀἰά ΗδοῖοΥ 
ἴῃ Ηοιηϑυ,; 

τοι ουὖῦ {Π6 5]δυρῆϊεγ, Ὀ]οοά, δπα μαΐϊ]ε- ἀπ, 

Ι ἀφοϊάοα ἴο ΡῈ ἃ βἴαγ-δῦ-οτηα ἴῃ ἔαϊαγα. ΟΠοοβίῃρ 
ὕΠΕΥΘΌΥ ἃ βογΐ οἵ 16 ψ ῃ ἢ δθθιὴβ ἴο τηοϑὺ ρθορ]8 
ΟΊ ηἾἷ8η δπα βρ γ01685, 1 σοοηνεῖβα Ὁ} Ρ]αῖο, 
ῬΆΠΟΒΟΡΩΥ πὰ Τταΐῃ, ἃπα βϑαϊϊμρ τηγβο] ἢ, 85. ὁ 
ΨΈΥΘ, ΠΙΡῊ ὕρ ἱπ ἃ ὑπϑαῦγε {111 οὗ απίο]ὰ ὑπουβαπάᾶβ, 
Ι Ἰοοκ ἄονγῃ οὐ ψνηδὺ ἴδιο ρ]δοθ, νυ ῃ ἢ 15 οὗ ἃ 
αυδ τυ Βοιη θυ πη65 ἴο ΔῆΌΥα δηγυδβουηδηΐ δπα δι ρηζϊου, 
βοιηδυπχηθβ ἴο ῬΓΟνΘ ἃ 85 6 5ἰθδα οι 885. 

“«Ἰηάεεα ((Ετὖ 15 τη ἴο βρθδᾶῖ ἴῃ ρῥγαῖβε οὗ ψῇηδῦ ἰ5 
μ44), ἀοῃ᾽ Ὁ βΒρροβε πα΄ πεῖ 15 ΔῺγ Ὀοίθευ 5600] ῸΓ 
νἰγία 6 ΟΥ̓ ΔΩΥ ὑγιοῦ ἰαβὺ οὗ {Π6 50] {πη [18 οἱἵγ δπα 
τῆς δ ἤογο; Ὁ 15. ΠΟ 5128]] τηδίίου ἴο τ Κα ἃ 5ἰδηά 
δρδιηδῦ 80 ΤΏΔΩΥ (6 δῖ ΓῈ8, 80 ΤΔΠΥ͂ βῖρηΐϊβ δπα βουηᾶβ 
[αὖ 1Δγ τίνα] Πδη45 ὁῃ ἃ τηδῃ 8πα Ρὰ]}} Πϊϊὴ ἰῃ Ἔν ΟΥῪ 
αἰγεοϊΐϊοη. Οπα τηυϑὺ 5'ΠρΡ}]ν ἱπαϊϊαϊα Οαγϑβοὺβ δηά 
5811 ραϑὺ ἴθι ; ποῦ, Βοννανεσ, νὴ ἰδ παηα5. Ὀουπᾶ 
(ἴον ὑμαῦ σψουἹὰ ΡῈ οονδταγ) ποῦ Ψ ἢ 5 ΘδΥ5 
βίορρθα στῇ ψναχ, ὑαῦ τ] ΘδῚ5 ΡΟ πα Ροαγ 
ἴτεθ, δῃὰ ἰπ ἃ βρὶ τῖϊ οὗ σεπυΐπα οοηϊειηρῖ. ΕΣ Που- 
ΤΟΥ͂Θ, ΟΠ6 ἢδ5 οδι86 ἴο δΔατηἶγα ρῥῃ]ΟΒΟΡΩΥ ἤδη ἢ6 
θεῈ ΠΟ 8 80 πο [Ο]]γ, ἀπά ἴο ἀδβρίβε ὑπὸ ρ᾽ δ οὗ 
ἔοσῖαπε θη ἢ6 8665 οἡ ἴπθ6 βῖαρε οὗ 116 ἃ Η]ΔΥῪ οὗ 
ΤΏΔΗΥ τό]68, ἴῃ Ὑν Π]ΟὮ ΟΠ6 τη8ῃ Θηΐα 5 ἢγβὺ ἃ5 βουνδηῦ, 
[ΠδῺ 85 τηδϑῦθε; δηοῦθον ἤγθυ 85 τσ, ὕΠΘῚ 85 Ροου; 
ΔΠΟΙΠΟΙ πον 8ἃ5 ὈαρΡΆΥ, ΠΟΥ 85 ὩΔΡΌΟΡ ΟΥ Κίηρ: 
δΔΟΐΠΕΥ 85 50-8Π6-50᾽5 ἔτ] 6 πα, δΔηοΠΥ ἃ5 Π18 ΘΠΘΙΩΥ ; 
ΔΏΟΠΟΥ 85 ἃη δχῖϊθ. Απα [ἢ6 βίγαηρεβὺ ρατῦ οὗ [ἢ 41} 
158 ὑμαῦ ΔΙ ΠουΡῊ Εογΐαπο αὐξαϑῖβ ὑπαῦ 516 τηδ]τ65 ΠΠρΡΉϊ 

1 πα 11, 168. 
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ΤΗΕ ΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

πράγματα᾽ καὶ ὁμολογούσης μηδὲν αὐτῶν εἶναι 
Βέβαιον, ὅ ὅμως ταῦθ᾽ ὁσημέραι βλέποντες ὁ ὀρέγονται 
καὶ πλούτου καὶ δυναστείας καὶ μεστοὶ περιίασι 
πάντες οὐ γινομένων ἐλπίδων. 
Ὃ δὲ δὴ ἔφην, ὅτε καὶ γελᾶν ἐν τοῖς γιγνο- 

μένοις ἔνεστι καὶ ψυχαγωγεῖσθαι, τοῦτο ἤδη σοι 
φράσω. πῶς γὰρ οὐ γελοῖοι μὲν πλουτοῦντες 
αὐτοὶ καὶ τὰς πορφυρίδας προφαίνοντες καὶ τοὺς 
δακτυλίους προτείνοντες καὶ πολλὴν κατηγο- 
ροῦντες ἀπειροκαλίαν, τὸ δὲ καινότατον, τοὺς 
ἐντυγχάνοντας ἀλλοτρίᾳ ὠνῇ προῦ ἀγδρευ δε τς, 
ἀγαπᾶν ἀξιοῦντες, ὅτι μόνον αὐτοὺς προσέ 
ψαν, οἱ δὲ σεμνότεροι καὶ προσκυνεῖσθαι περιμέ- 
νοντες, οὐ πόρρωθεν οὐδ᾽ ὡς Πέρσαις νόμος, ἀλλὰ 
δεῖ προσελθόντα καὶ ὑποκύψαντα 1. τὴν ψυχὴν 
ταπεινώσαντα καὶ τὸ πάθος αὐτῆς ἐμφανίσαντα 
τῇ τοῦ σώματος ὁμοιότητι, τὸ στῆθος ἢ ἢ τὴν δεξιὰν 
καταφιλεῖν, ξηλωτὸν καὶ περίβλεπτον τοῖς μηδὲ 
τούτου τυγχάνουσιν' ὁ δ᾽ ἕστηκεν παρέχων ἑ ἑαυτὸν 
εἰς πλείω χρόνον ἐξαπατώμενον. ἐπαινῶ δέ γε 
ταύτης αὐτοὺς τῆς ἀπανθρωπίας, ὅ ὅτι μὴ καὶ τοῖς 
στόμασιν ἡμᾶς προσίενται. 

Πολὺ δὲ τούτων οἱ προσιόντες αὐτοὶ καὶ 
θεραπεύοντες γελοιότεροι, νυκτὸς μὲν ἐξανιστά- 
μενοι μέσης, περιθέοντες δὲ ἐν κύκλῳ τὴν πόλιν 
καὶ πρὸς τῶν οἰκετῶν ἀποκλειό οι, κύνες καὶ 
κόλακες καὶ τὰ τοιαῦτᾳ ἀκούειν ὑπομένοντες. 
γέρας δὲ τῆς πικρᾶς ταύτης αὐτοῖς περιόδου τὸ 
φορτικὸν ἐκεῖνο δεῖπνον καὶ πολλῶν αἴτιον συμ- 

ὁ ὑποκύψαντα ΒομψΑΓΌΖ : ὑποκύψαντα καὶ πόρρωθεν ΜΒ8.: [καὶ 
ὑπκοκύψαντα) Ν,]έη. 

1:20 

2] 

22 



ΤΗΕ ΜΨΙΒΏΟΜ ΟΕ ΝΙΟΒΙΝΙΙΒ 

οὗ Βυτηδη δἴαϊγβ δῃα δαχηϊῦβ ὑπαῦ ὕπο γα 15 ἢῸ β δ ν 
ἴῃ ὑμθπι, ἃπα ἴῃ βρίϊε οὗ {Πς ἕδος ὑπδὺ πηθὴ 566 815 
ἀειηοῃδίγαϊθα ἜνεσῪ ἀδν, ὕΠ6Ὺ 501}1] γεᾶσῃ ἔου ννεα!τἢ 
ἃ Πα ρον, ἃπα ρῸ ἀρουϊΐ δνϑσγ οὔς οὗ ὑμεῖὰ [Ὁ]] οὗ 
ὉΠΙΘΔ]156α ΠΟΡ65. 

““Βυῦ [1 Βᾶνθ βαἱα ὑπαὺ ποτα 15 ἔοοα ἔον ἰδυσηῦεν 
. 8Πἅ διηυβοιηδηΐ ἴῃ ψν Πδὺ σὍ65 ΟἹ ; ἰεῦ τὴ πον δχρ δίῃ 

1, Τὸ Ρερὶη ψ Π, τα ποῦ ὑπμα τίς τ αϊοα]ουβ" ὙΠΕΥ 
αἴβρίαν ὑΠ6ῚΣ Ρυ Ρ]Ὲ σοννηβ πα 5ῆον ὑμεὶνγ τίηρθ πα 
ὈαΙΓΑΥ 8ῃ ὑπρουπαςδα ᾿ἰδοῖκ οὗ ἰδϑῖθβ. ου]α γοὺυ 
6 ῖανο 10 }- --ἴθ αν τηᾶῖζα ὑ86 Οὗ δποῦμεν τ8᾿ 5 νοΐοα 
πῃ στεαοϊϊπρ Ρδορῖα ἴμεν τηδεῦ, Ἔἐχρθοϊϊπρ ἔμθη ἴο Ὀ6 
ὉΠΑΠΚΑΙ] ἔον ἃ ρίδπος Δπα ποῦῃί ρ' ΤΏΟΥΘ, νν ἢ116 ΒΌΙλΘ, 
Ἰογα ον ὕμδη {116 ταϑῦ, θνθὴ γααυΐτε ομεΐίϑδηοα ἴο μὲ 
τη846 ἴο ἴδαδιῃ : ποῖ δὖ Ἰοῃρ' τδῆρθ, ὑπουρῇ, ἰπ ὑΠ6 
Ῥεγβίδη βγ]6ὲ. ΝΟ, γοῦ ταυβὺ ρΡῸ ἃρ, ον γοῦν ἢ68α, 
Πυσ] πρ γοῦν 808] δπα βϑῃονίηρ ἰΐ5 δε] ηρθ ὈῪ 
οδΥσυΐηρ γου 561} ἴο πλδΐοῃ ἔπθμ, ἀηα Κιβθ [Π6 8} 5 
Ὀγδαϑῦ οὐ Πὶβ Βδπα, ψ ἢ] 6 ὑΠποθῈ ψῃο ἃτα ἀδθηὶθα ονθῃ 
ὉΠ15 ρσίν] ρα Εν δηα δαχηῖϊγα γοὰῦ Απα {πὲ τηδῃ 
βἴδπαβ ἴῸγ Πουγβ ἃηα ᾿ε6ῖβ ῃἰτηβ6 } ΡῈ ἀὰρεα Αἴ δὴν 
Ταῖθ {Π6Γ6 15. ὁπ6 ροϊηῦ ἰπ ὑπαὶνγ ἱπῃυμηδηΥ {παῖ 1 
ΘΟΙΠ6Πη6 ἔπει ἔον--- ἢ ὺ ΟΥ̓ α 5 ὑπεὶν 1105! 

“ ἘΔΥ ΤΟΓῈ τἱαϊου]ους, Πονγανοὺ, πῃ {Π6 το ἢ δΓ6 
ἴΠο86 ψῆο νἱϑ1Ὁ ὕΠ θὰ δπα ΡΥ ὑμϑῖὰ οουτί. ΤΠοΥ ρσρεῖ 
υΡ δ τη ηϊὶρῃϊ, τὰμ 411 ἀρουΐ {Πε οεἰΐγ, εὖ βευνδηῦβ 
ὈοΪΌ 1ῃ6 ἀοοῦβ ἴῃ ἐπεὶγ ἔδοεβ δῃα βυβεν ὑπϑιηβαῖνεβ 
ἴο Ὀ6 ο41166 ἄορβ, ἰοδαϊεβ ἃπα 5 γηῖ]δῦ πᾶπη658.. ΒΥ 
γΑΥ οὗ γεννατα ἴον {Π15 σδ]]!ηρ τουπαᾶ οὗ νἱϑὶ 5. ὑΠ 6 Ὺ 
δεῖ 186 τυοἢ- ΑἸ κεα-οὔ αἰπηθυ, ἃ νυϊραν ὑπίηρ, {Π6 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ την ανι]ῖ85. Ηον το ἢ ὑπδυ δαῦ ἔῃ 66, 

1 ΤῊ ποιηθηοϊδίου : ΕΒ ὈΓΌΟΡΘΟΙ ΟΠΟΘ νγᾶ8 ΠΊΘΓΘΙΥ ὕο ργεβθηῦ 
{π0 ργυοδίβ ὕἤο ἢ18 τηδϑύβσς, Ὀαῦ ἴῃ σὑϑϑ] τυ ἢ6 οἔύθη γϑοοὶνϑα 
ὕΏΘΙη 1 Ὠ18 πιδϑύθι᾽ Β ϑίϑθδα. - 
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φορῶν, ἐν ᾧ πόσα μὲν ἐμφαγόντες, πόσα δὲ 
παρὰ γνώμην ἐμπιόντες, πόσα δὲ ὧν οὐκ ἐχρῆν 
ἀπολαλήσαντες ἢ μεμφόμενοι τὸ τελευταῖον ἢ 
δυσφοροῦντες ἀπίασιν ἢ διαβάλλοντες τὸ δεῖπνον 
ἢ ὕβριν ἢ “μικρολογίαν ἐγκαλοῦντες. πλήρεις δὲ 
αὐτῶν ἐμούντων οἱ στενωποὶ καὶ πρὸς τοῖς χαμαι- 
τυπείοις μαχομένων" καὶ μεθ᾽ ἡμέραν οἱ πλείονες. 
αὐτῶν κατακλιθέντες ἰ "ἰατροῖς παρέχουσιν ἀφορμὰς 
περιόδων' ἔνιοι μὲν γάρ, τὸ καινότατον, οὐδὲ νοσεῖν 
σχολάζουσιν. 

Εγὼ μέντοι γε πολὺ τῶν κολακευομένων ἐξω- 
λεστέρους τοὺς κόλακας ὑπείληφα, καὶ σχεδὸν 
αὐτοὺς ἐκείνοις καθίστασθαι τῆς ὑπερηφανίας 
αἰτίους" ὅταν γὰρ αὐτῶν τὴν περιουσίαν θαυμά- 
σωσιν καὶ τὸν χρυσὸν ἐπαινέσωσιν καὶ τοὺς 
πυλῶνας ἕωθεν ἐμπλήσωσιν καὶ προσελθόντες 
ὥσπερ δεσπότας προσείπωσιν, τί καὶ φρονήσειν 
ἐκείνους εἰκός ἐστιν; εἰ δέ γε κοινῷ δόγματι κἂν 
πρὸς ὀλίγον ἀπέσχοντο τῆσδε τῆς ἐθελοδουλείας, 

οὐκ ἂν οἴει τοὐναντίον αὐτοὺς ἐλθεῖν ἐπὶ τὰς 
θύρας τῶν “πτωχῶν δεομένους τοὺς πλουσίους, μὴ 
ἀθέατον αὐτῶν μηδ᾽ ἀμάρτυρον τὴν εὐδαιμονίαν 
καταλιπεῖν μηδ ἀνόνητόν τε καὶ ἄχρηστον τῶν 
τραπεζῶν ᾿ τὸ κάλλος καὶ τῶν οἴκων τὸ μέγεθος; 
οὐ γὰρ οὕτω τοῦ πλουτεῖν ἐρῶσιν ὡς τοῦ διὰ 
τὸ πλουτεῖν εὐδαιμονίξεσθαι. καὶ οὕτω δὴ" ἔχεε, 
μηδὲν ὄφελος εἶναι περικαλλοῦς οἰκίας τῷ 
οἰκοῦντι μηδὲ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος, εἰ μή τις 
αὐτὰ θαυμάζοι. ἐχρῆν οὖν ταύτῃ καθαιρεῖν 
αὐτῶν καὶ ἐπενωνίξειν τὴν δυναστείαν ἐπιτευχί- 

1 ἢ μεμφόμενοι ΜΆ5. : Ὀγδοϊκοίοα Ὀγ βομνγασγίζ, 
3 δὴ ἩθφιηδύογυΒ : δὲ ΜΝΝ. 
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ον τῦοἢ ἴπαὺ ατίπκ ὑμαὺ πον ἀο ποῖ ψδηΐ, δπὰ 
Πονν τυ οἢ ὕπΠΕῸῪ βὰν ὑμαὺῦ 5ῃου]αὰ ποῦ ἢᾶνα Ὀθθη βδὶά! 
Αἴ Ἰαβῇ πεν ρὸ ἄνγᾶὺ εἰμεν ἥπαΐϊπρ ἔδυ]. ΟΥ πυγβὶπρ' 
ἃ σγίδνδηοσθ, οἰὑπον δρυβίηρ ἴΠ6 ΑΙ ΠΏΘΥ ΟΥ δοουδίπρ' 
1π6 Ποϑὶ οὗ ᾿ῃβοόίθηοα ἃπα περ]θοῦ ] 6585. ΤΉοΥ ἢ]] 
16 5146-βτεεῖβ, ρυκίηρ δπα ἤρῃἴηρ αὖ ἴΠε ἀοοΥβ οὗ 
Ὀτοῦῃ6]5, δπα τηοϑῦ οὗ ὕπθπὶ ρὸ ἴο θε6εα Ὀγ αἀδυ]ρῆὺ 
ἈΠῸ σίνε {πες ἀοοΐοῦβ ἃ Γδᾶθοη [ὉῸΓ τηδκίηρ ἐλοὶν 
τουπᾶθ. Νοὺῦ 4]1, ὑπουρῇ ; ου βοπιε--- του] ᾿γοιῦ 
ῬΕΙ]ονα 1} }---ανθη Ὁ ὄνθη ἐϊπια ἴο θ6 11}! 

“ἘῸΥ ΤΥ ρμᾶτὺ [1 ΠοΙα ὑμαῖ {πε τοδαΐϊθβ ἃγῦθ ΓᾺΓ 
“οῦθα ἴπδη ὑπ6 τηθη πε ἰοδαγ ἴο, ἃπα {πΠᾶὺ ὑπ 6Ὺ 
Δ]ΟΠ6 ἅτε ἴο ὈΪδιηθ ἔου πὸ διτόοσρᾶπος οὗ {πε οἰ ευβ. 
ὍΝμδα ὑπμεὺ δάἀηηῖτα ὑπεῖγ ροββαββίοῃβ, ριαίβε ὑπμεὶγ 
Ὀὶαῖα, ογονγᾷ ὑμεὶγ ἀοογνγαγβ ἴθ {86 ΘΑΥΪῪ τηογπίηρ, 
ΔΠα ΡῸ ὕΡ ἃΠπα 5ρϑδῖκ ἴο ὑπδῖ ἃ5 ἃ 5ἷανε βρθαῖκβ ἴο ἢΪ5 
τηδδῖθυ, ον οδῃ γοὺ Ἔχρθοῦ ὑΠ6 το ἴο ἔδβε] Ὁ [1 Ὀγ 
΄ΘΟΙΩΠΊΟΙ οοηδαηῦ ὕπαγ γοΐγαϊπδα θα ἃ 5Βῃογῖ {1π|6 ἔγοπλ 
1Π15 νοϊυπίανγ βουνιϊυαθ, ἀοη᾽ Ὁ γοὰ ὑπίπκ {πᾶὶ [Πς 
[Δ 0165 νουα ὲ ἰυτηθδα, δηα ὑμαῦ {πὸ το ψου]Ἱὰ 

σοί ἴο πε ἀοοῖβ οὗ ἴῃς ροοῦ δπᾶ θερ ὑβεῃ ποῖ ἴο 
Ιεᾶνα ὑΠ6ὶν ὨΔρΡΡΙ 685 ὑπορϑοτνεα δπα ππαἰϊζοϑιθα δηα 
Πα ῖν Ὀδδυ ἢ] ἴΔ0]165 δηα σγοὰϊ ἤουβαβ ὑποη]ογϑα 
ἃπα ὑπυβεα } [Ὁ 15 ποῦ 80 τὰοἢ Ὀαίηρ τίοἢ [ῃᾶῦ ὕΠ 6 Ὺ 
Η|κ6 88 Ὀαίηρ σοηῃρταϊυ!αϊοεα οἡ 11. Τῇῆε ἔδοϊ 15, οὗ 
σουγ86, ὑπαῦ ὑΠ6 τη ΨΜΠηΟ ᾿ἴνεβ ἴῃ ἃ ἤἥπε ἤουβε ρσεῖβ 
ΠΟ ροοα οὗ ἰΐ, ποῖ οὗ ΠΪ5 ἱνοῦυ δπα ρο]α εἰῦ που, ὕ}]685 
ΒΟΙΊΘΟΠΘ ϑατϊηῖταοβ ἰᾧ 41]. Ὑγηδῖ τηϑθῃὴ οὐρηΐ ἴο ἅο, 
ΘΠ, 15 ἴο τεάςα ἃπα σἤδαρθῃ {Ππ6 τᾶηκ οὗ {Ππ6 το ἢ 
ἴῃ Π|8 ψαὺ, δγεοϊϊπρ ἴῃ πε ἕδος οὗ {πεὶγ θα] 4 
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σαντας τῷ πλούτῳ τὴν ὑπεροψίαν: νῦν δὲ λατρεύ- 
οντες εἰς ἀπόνοιαν ἄγουσιν. 

Καὶ τὸ μὲν ἄνδρας ἰδιώτας καὶ ἀναφανδὸν τὴν 
ἀπαιδευσίαν ὁμολογοῦντας τὰ τοιαῦτα ποιεῖν, 
μετριώτερον ἂν εἰκότως νομισθείη" τὸ δὲ καὶ τῶν 
φιλοσοφεῖν προσποιουμένων πολλοὺς πολ, 
ἔτι τούτων γελοιότερα δρᾶν, τοῦτ᾽ ἤδη τὸ δεινό- 
τατόν. ἐστι. πῶς γὰρ οἴει τὴν ψυχὴν ἐν αζιμς 
μοι, ὅταν ἴδω τούτων τινά, μάλιστα τῶν προβε- 
βηκότων, ἀναμεμιγμένον κολάκων ὄχλῳ κᾶν τῶν 
ἐπ᾿ ἀξίας τινὰ δορυφοροῦντα καὶ τοῖς ἐπὶ τὰ 
δεῖπνα παραγγέλλουσι κοινολογούμενον, ἐπι- 
σημότερον δὲ τῶν ἄλλων ἀπὸ τοῦ σχήματος 
ὄντα καὶ ανερώτερον; καὶ ὃ μάλιστα ἀγανακτῶ, 
ὅτι μὴ κα τὴν σκευὴν μεταλαμβάνουσι, τὰ ἄλλα 
γε ὁμοίως ὑποκρινόμενοι τοῦ δράματος. ἃ μὲν 
γὰρ ἐν τοῖς συμποσίοις ἐργάξονται, τίνει τῶν καλῶν 
εἰκάσομεν; οὐκ ἐμφοροῦνται μὲν ἀπειροκαλώτερον, 
μεθύσκονται δὲ φανερώτερον, ἐξανίστανται δὲ 
πάντων ὕστατοι, πλείω δὲ ἀποφέρειν τῶν ἄλλων 
ἀξιοῦσιν; οἱ δὲ ἀστειότεροι πολλάκις αὐτῶν 
καὶ σαι “προήχθησαν. 

Καὶ ταῦτα μὲν οὖν γελοῖα ἡγεῖτο" μάλιστα δὲ 
ἐμέμνητο. τῶν ἐπὶ μισθῷ φιλοσοφούντων καὶ τὴν 
ἀρετὴν ὦνιον , ὥσπερ ἐξ ἀγορᾶς προτιθέντων" 
ἐργαστήρια γοῦν ἐκάλει καὶ καπηλεῖα τὰς τούτων 
ἡ τυ ϑβλύ τς ἠξίου γὰρ τὸν πλούτου καταφρονεῖν 
διδάξοντα πρῶτον αὑτὸν παρέχειν ὑπηλότερον 
λημμάτων. ἀμέλει καὶ πράττων ταῦτα διετέλει, οὐ 
μόνον προῖκα τοῖς ἀξιοῦσι συνδιατρίβων, ἀλλὰ καὶ 
τοῖς δεομένοις ἐπαρκῶν καὶ πάσης περιουσίας κατα- 

1 πολλοὺς ΟοὈθΐ : ποὺ ἰπ ΜΗ͂ΜΒ, 
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Ὀγεδβύνους οἵ οοπίειηρί. Βυΐ ἃ5 {πίηρθ ἅγθ, ἴπ6Ὺ 
ἔασι ὕΠεὶν ἢθδα 5 ψ Ὁ 5 υν γ. 

“«Τηδῦ σΟΙΟΣ 6 ΨΏΟ ῃγαβουν αν δαάπγὶϊ 
πε ὶγ ννδηῦ οὗ ουἰΐαγε 5ῃου]α ἀο βο ἢ! ὑπίηρβ ταϊρηϊ 
ἔαϊυὶγ θὲ ὑπουρηῦ γϑάβοόπαθὶα; Ὀυΐ ὑπᾶῦ την 56] - 
βύγ]δα ΡΒ]]ΟΒΟΡΉΘΓΒ 5ΒΠου]α δοῖ 51}} τροσα τ] ου]Ου ΒΥ 
πῃ ὑπαγ.---ἰ 18. 8 [Π6 βυγργϑίηρ ὑπηρ! Ηον ἀο 
γοῦ ΒΌΡΡοβε 1 ἔδεὶ] ἴῃ βρὶτῖῦ θη 1 866 οπα οὗ ὑμδϑῃ, 
Θϑρθοίδ!ν 1 μα ΡῈ νε]] οὐ ἰῃ γεᾶγῦβ, δυθοηρ ἃ ογσονα 
οὗ ἰοδαϊ65, αὖ {π6 ἢ 6615 οὗ βοιμδ .ζ4ςκ-ἰη-οἱῆςα, ἴῃ οοη- 
ἔεγεησα στ ἴΠ6 αἰβρθηβεῖβ οὗ ἢἷβ αἰ πο-ἰν [1068 ὃ 
Ηἰ5 ἀγεβϑβ ΟΠΪΥ τρᾶγκα τὰ ουὖῦ διηοηρ ὑπ6 ταϑὺ δηα 
Τηδ 65. Πΐτὴ τηογα οοηϑρίουουβΒ. ΥΥ̓́μαὺ ἰττὶταῦθϑ τὴ 6 
Ιηοϑὺ ἰ8 ὑπαῦ ὑμὸγ ἀὯἋο ποῖ ομδηρα ὑπεὶν σοβὕμσπη : 
σου ην ὕΠΕΥ ἃγὰῈ οοῃμϑιϑίθηῦ μ]αγ-δοῦοτβ ἴῃ δνοτυ- 
τΠπηρ εἶδὲ. Τάκε {πεὶγ σοπάπος αὖ αἰϊηποιβ--[ο 
γψν μαὺ οὐ]. 8] 1468] ἃτὰ γε ἴο δβδοῦῖρε ἢ ἢ ὑπεδῪὺ 
ποῦ δἰ ὉΠΘΙΏΒ6Ιν 658. τόσα νυ ]ράῦγ, σεῦ αὐ ΠΙΚ ΤΟΥῈ 
σοηϑρί ποῦν, ᾿ἰεᾶνα ὑπς6 [8016 ἰαβῖ οὗ 4]1, δα ἐχρβϑοὺ 
ἴο ΟΔΙΤΥ ΔΨΨΔΥ ΤῊΟΓῈ ἀ6]1οδοῖθβ ἴπδη Δ γοπα 6Ϊβε 
ΘΟΙΊ6, ΙΔΟΥ6 500 016 {πᾶ {ΠῸ γαβϑῦ, ἢᾶνε οὔϊθη σῸΠΕ 80 
ἴαν 85 ἴο βίηρ." 

ΑἹ] π15, Βὲ ὑπουρ!ῦ, νγνὰ5᾽ τ] ου]ουβ : δηα ἢ6 τηδά 8 
ΒρΘοίαὶ τηθητίοη οὗ ρεορὶς ψο ου ναῖε ΡΠ]]ΟΒΟΡΗΥ 
ἴον Ὠἰγα δπὰ ρυΐ νἱγίι!α Οἡ 8816 ουδὺ ἃ οδοιηΐθυ, ἃ5 1Ὁ 
Ψ ΘΙ : ἱπα664, 6 οΔ]164 ἴῃς Ἰδοϊαγα-τοο8 οὗὁἨ ἴῃ 6586 
ΤΉ6 Π ἔδοϊοτϊοβ δηα Ῥάζδᾶγθ. ΕῸΣ ἢδ τηδίηἰδ θα {παῖ 
ὁπ6 ΨψῸ ἱπίεπας ἴο ἴδδοὶ οοηϊειηρῦ ἴοῦ σα] ἢ 
8ῃου]α ἢγβὺ οὗ 411 5δῆον δῦ Πα 15 ΠῚ μηβ6] ἢ ἀρονα 
ϑαῖῃ. Οεγίδεηϊν ἢς υβρ6α ἴο ραῦ Π6586 ρΥηοῖρ]685 ἰηἴο 
Ργδοίίος. οοῃβίϑίθην]γ, ποῖ οΪν ρσὶνίηρ ἰπϑιγιοῦοη 
ψἱπουΐ᾽ γαοοροηβα ἴο 8411] ψῆὸ αεβίγεα ἰΐ, Ραΐ 
ΒεΙρίηρ 6 ποεαν δπα Βοϊαϊπρ' 41} τϑηποῦ οὗ βυροΥ- 
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φρονῶν, τοσούτου δέων ὀρέγεσθαι τῶν οὐδὲν προσ- 
ηκόντων, ὥστε ᾿μηδὲ τῶν ἑαυτοῦ φθειρομένων 
ποιεῖσθαι πρόνοιαν; ὅ ὅς γε καὶ ἀγρὸν οὐ πόρρω τῆς 
πόλεως κεκτημένος οὐδὲ ἐπιβῆναι αὐτοῦ πολλῶν 

ἐτῶν ἠξίωσεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν αὑτοῦ εἶναι 
διωμολόγει, ταῦτ᾽ οἶμαι ,ὑπειληφώς, ὅτε τούτων 
φύσει μὲν οὐδενός ἐ ἐσμεν κύριοι, νόμῳ δὲ καὶ διαδοχῇ 
τὴν χρῆσιν αὐτῶν εἰς ἀόριστον παραλαμβάνοντες 
ὀλυγοχρόνιοι δεσπόται νομιξόμεθα, κἀπειδὰν ἡ 
προθεσμία παρέλθῃ, τηνικαῦτα παραλαβὼν ἄλλος 
ἀπολαύει τοῦ ὀνόματος. 

Οὐ μικρὰ δὲ οὐδὲ ἐκεῖνα παρέχει τοῖς ξηλοῦν 
ἐθέλουσι παραδείγματα, τῆς τροφῆς τὸ ἀπέριττον 
καὶ τῶν γυμνασίων τὸ σύμμετρον καὶ τοῦ προσ- 
ὦπον τὸ αἰδέσιμον καὶ τῆς ἐσθῆτος τὸ μέ- 
τριον, ἐφ᾽ ἅπασι δὲ τούτοις τῆς διανοίας τὸ 
ἡρμοσμένον καὶ τὸ ἥμερον τοῦ τρόπον. παρή- 
νει δὲ Τοῖς συνοῦσι μήτ᾽ ἀναβάλλεσθαι τὸ 
ἀγαθόν, ὅπερ τοὺς πολλοὺς ποιεῖν προθεσμίας 
ὁριξομένους ἑορτὰς ἢ πανηγύρεις, ὡς ἀπ᾽ ἐκείνων 
ἀρξομένους τοῦ μὴ ψεύσασθαι καὶ τοῦ τὰ 
δέοντα ποιῆσαι: ἠξίου γὰρ ἀμέλλητον εἶναι 
τὴν πρὸς τὸ καλὸν ὁρμήν. δῆλος δὲ ἦν καὶ 
τῶν τοιούτων κατεγνωκὼς φιλοσόφων, οἱ ταύ- 

τὴν ἄσκησιν ἀρετῆς ὑπελάμβανον, ἢν πολλαῖς 
ἀνάγκαις καὶ πόνοις τοὺς νέους ἀντέχειν κατα- 
γυμνάσωσιν, τοῦτο μὲν ψυχρολουτεῖν" οἱ πολλοὶ 
κελεύοντες, ἄλλοι δὲ “μαστιγοῦντες, οἱ δὲ χαριέ- 
στεροι καὶ σιδήρῳ τὰς ἐπιφανείας αὐτῶν κατα- 
ξύοντες. ἡγεῖτο γὰρ χρῆναι πολὺ πρότερον ἐν 

1 ψυχρολουτεῖν ΕἸ. ΟΔΡΡ8 : οὐδεῖν (ΟΥ οὐ δεῖν) ΜΚ. : θυραυλεῖν 
δομνασγύζ : ἀνυποδητεῖν νὰ ]ρ. 
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ἤυϊῦγ ἴῃ οοηϊεπηρῦ. 80 ἴδ ννὰβ ἢ6 ἔγουῃ οονουϊηρ {Π6 
ΡΓΟρ τυ οὗ οὔμοῦβ ὑπαῦ ὄνθὴ θη ἢϊ5 οὐ ΡΓΌΟΡΟΥΪΥ 
γννὰ5 ροίΐηρ ἴο γὯοκ δῃὰ γυΐῃ ἢς αϊἸα ποῦ σομοΘΤ 
Πηβο] ἢ ἀρουῦ 1. ΑἸΤΠΟΟΡΉ Πα Πδα ἃ ἔλττη ποῖ ἐὰᾺΓ 
ἔγοιῃ ὑπ6 οἰΐγ, Βα αἹα ποῖ οἄγὰ ἴο βεῦ ἔοοῦ οῃ 1 ἔὺγ 
ΤΏΒΔΗΥ γεᾶϊ8. Μοῖδ ἴμδῃ {Π|15, Π6 ὑβεα ἴο 8ᾶΥ ὑδμαῖ 
γνγ»ὰ8 ποῦ ἢΪ5 αὖ 41]1. Ηἰς ἴΙ46ὰ ννδβϑ, 1 ἴὰκε 1, ὑπαὶ να 

ΓΘ ποῦ “ΟὙΠΘΙΒ᾿ ΟΥ̓ ΔΗΥ οὗ ἴπΠε686 Τῃηρα ὈΥ παῖυγα] 
αν, Ὀυὺ {μᾶῦ νὰ ἴδκα ονϑὺ {ὑπῸ τ8ὲὲ οὗ ὑμδϑῖ [ὉΓ 
8 ἱπαοἤπηιῦα ρουϊοα ὈΥ οὐβἴοχῃ ἃπα ἱπῃογϊΐδησθ, πα 
δΔΥΘ ΠΟΘΙ ἜΓΕα {πα ὶῦ ῥγοργίθῖουβ [ῸΣ ἃ Ὀγὶεῖ βρδςοο; 
8Π4 ψΠΘη οὐν δ]]οϊϊεα ἀἂγβ οὗ ρυᾶοε ἃῖε ραβδὶ 
8 ΠΌΠΟΙ ἴδ κ65 ὕΠΘῚ ΟΥ̓ΘΙ 8Ππα 6 ῃ]ογ5 ὑΠπΠ6 {{0]6. 

Ηε Πκονίβα βεῖβ ΠῸ τηθϑῃ ΘΧϑρ16 ἔοῦ ὑποϑα ψῆῸ 
οᾶγα ἴο ἱπγϊξαῖα Ὠΐτη ἴῃ ἢ18 βίταρ]α αἰεῖ, ἢ18 τηοάσγαΐα 
ΡΒ γβῖοαὶ Ἔχϑγοῖβθϑ, 5. δαγηπ δῦ ἔδοθ, ἢ ρ] δῖ οἸοῦ 68 
84 ἀονα 4]], ἢἷ5. νν ε]1- βαϊδποθα υπαοιϑίδπαίηρ δηθὰ 
ἢ58 ΚίηαΪγ νᾶγβ. Ηδ αἰνᾶγβ δανίβεα ἢϊ5 αἰβοῖρ] 65 
ποῦ ἴο ροβΐροῃμε βείηρ' ροοά, ἃ58 τηϑϑῦ ρβορὶβ ἅο, ὈγῪ 
βουύπρ ὑπϑιηβαῖναβ ἃ ᾿ἰπϊῦ 1 {Π6 ἔοστη οὗ ἃ ΠΟ] Δ Υ ΟΥ 
ἃ ἔδϑενναιὶ!, νι ὑΠ6 ᾿πἰθηϊίοη οὗ Ῥερὶπηίηρ ἔγοτα {πδῦ 
ααῖθ ἴο βῆπῃ 1165 8πα 40 8ἃ5 πα βῃου]α ; ἴου ἢς 
ἀδοιηθα ὑπμαῦ ἃῃ ἱπο]παύοη ἴοννασὰβ ὕπ6 Ὠῖσθον 11ξπ 
Ὀγοοκθα πο ἀεῖϊαυύ. Ηξς τδάθ οὸ βϑογεῖ οἵ ἢϊΐβ 
σοπασδηηπηδζίίοῃ οὗ {πε βοτί οὗ Ρῃ]]ΟΒΟΡ] ΘΥ5 ψ μὸ ὉΠ ηκ 1 
ἃ ΠΟΌΥ56 ἰπ νἱγίας ἢ Πα ν ὑγαΐπ ὑπ6 γουηρ ἴο ἐπάυτο 
“(Ὁ]}] την ρᾶΐπβ ἃπα τ01]5,᾽} [π6 τρδ]ουΥ 
ΓΘΟΟΙΘΠαΐηρ ο0]1α Ραΐ}5, ὑπουρῆ βοῖὴα ννἢἱρ ὑπ 61}, 
8 Πα 511}} οἴμονυβ, ΠπΠ6 τηογε γεῆηθρα οὗἉ ὑπεὶν βογξ, βούαρε 
{Π6 βυγέασε οὗ {πεῖν βίη ν τ ἃ αν 6-]446. 1Ὁ ννὰβ ἢϊ5 

1 Ἐν] ἀθηὐΥ ἃ αὐοὐδύϊοῃ : ὑἢ6 ΒΟΌΓΟΘ 18 ἈΠ ΚΠΟΨΗ. 
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, - Ν 7 “ ν "» Ν ταῖς ψυχαῖς τὸ στέρρον τοῦτο καὶ ἀπαθὲς κατα- 
σκευάσαι, καὶ τὸν ἄριστα παιδεύειν ἀνθρώπους 
προαιρούμενον τοῦτο μὲν Ψυχῆς, τοῦτο δὲ 
σώματος, τοῦτο δὲ ἡλικίας τε καὶ τῆς πρότερον 
ἀγωγῆς. ἐστοχάσθαι, ἵνα μὴ τὰ παρὰ δύναμιν 
3 7 ’ Ἁ ἴον Ἁ 

ἐπιτάττων ἐλέγχηται" πολλοὺς γοῦν καὶ τελευ- 
“ μή [4 3 ’ 2 ’ Ψ τᾶν ἔφασκεν οὕτως ἀλόγως ἐπιταθέντας: ἕνα δὲ 

“" ᾽ 

καὶ αὐτὸς εἶδον, ὃς καὶ γευσάμενος τῶν παρ 
ἐκείνοις κακῶν, ἐπειδὴ τάχιστα λόγων ἀληθῶν 
ἐπήκουσεν, ἀμεταστρεπτὶ φεύγων ὡς αὐτὸν 
ἰφίκετο καὶ δῆλος ἦν ῥᾷον διακείμενο 
- Ν Ἁ Ἶ, Ἶ 3 βί Α “ μεὶ Ἂὰ 4 

Ηδὴη δὲ τούτων ἀποστὰς τῶν ἄλλων αὖθις 
ἀνθρώπων ἐ ἐμέμνητο καὶ τὰς ἐν τῇ πόλει ταραχὰς 
διεξήει καὶ τὸν ὠθισμὸν αὐτῶν καὶ τὰ θέατρα 
καὶ τὸν ἱππόδρομον καὶ τὰς τῶν ἡνιόχων εἰκόνας 
καὶ τὰ τῶν ἵππων ὀνόματα καὶ τοὺς ἐν τοῖς 
στενωποῖς περὶ τούτων διαλόγους" πολλὴ γὰρ 
ὡς ἀληθῶς ἡ ἱππομανία καὶ πολλῶν ἤδη σπου- 
δαίων εἶναι δοκούντων ἐπείληπται. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἑτέρον δράματος ἥπτετο τῶν 
ἀμφὶ τὴν νέκυιάν τε καὶ διαθήκας καλινδουμένων, 
προστιθεὶς ὅτε μίαν φωνὴν οἱ Ῥωμαίων παῖδες 

οὶ 3 

ἀληθῆ παρ᾽ ὅλον τὸν βίον προΐενται, τὴν ἐν 
[4] Ἁ »"»Ἅὄ 

ταῖς διαθήκαις λέγων, ἵνα μὴ ἀπολαύσωσι τῆς 
4 3 ’ ἃ Ἁ ΝΝ Ἁ [4 σφετέρας ἀληθείας. ἃ δὲ καὶ μεταξὺ λέγοντος 

αὐτοῦ γελᾶν προήχθην, ὅτι καὶ συγκατορύττειν 
ἑαυτοῖς ἀξιοῦσι τὰς ἀμαθίας καὶ τὴν ἀναλγησίαν 
ἔγγραφον ὁμολογοῦσιν, οἱ μὲν ἐσθῆτας ἑαυτοῖς 

ι2ὃ 
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. Ορἰπίοι ὑμαῦ {Π}|8 ΠΥ Π6 85 ἃΠα ἰπβθ δ 1] ΠΥ 5Που]α 
θὲ ογϑαῖθα σὰῦμοσ ἴῃ ὑπΠ6 βοὺ]β οὗ τηϑπ, πα {πδὶ 
ἢδ πὸ εἰθοῖβ ἴο σῖνε ὑμε βεβὺ ροββίῦ]α εαἀποαίίοῃ 
οὐυρὶῦ ἴο ᾶνα 8ῃ δυὐα ἴο βοι], ἴο ὑοᾶγν, ἃπα ἰὸ ἃρα 
Δα ρῥτγανίουβ ὑγαϊηΐηρ, πὰ ἢ6 τᾶν ποὺ 5υρ]εοῖ 
Πἰτηβ86 1 ἴο οὐ δ οἴβηυ οα ἢ 6 βοοῦα οὗἉ βεϊιϊπρ' ἢ15 ρΡῈρ1}5 
ἴαϑκε θεγοπα ὑπδὶγ βίγεησίῃ. [πηαθεα, Πα δββεγῖεα 
{πᾶῦ ΤΥ αἷκ ἃ5 ἃ γεβυ]ῦ οὗ βἴγαϊ 5 50 ὉΠΓΘΑΒΟΏΔΌΪΘ. 
Ι᾿Ἰγβεὶῖ βὰν πα βἰυαθπῦ ψῆο, δον ἃ ἰδία οὗ {πῸὸ 
γι θυ] αὐ] οη5 ἰῃ ὑπᾶῦ οᾶτηρ, δα τηδᾶς οἱ νι πουΐ ἃ 
Ὀδοκναγα ρίδῃοα ἃ8. Β00ῃ ἃ8 ἢς ἤδαγὰ ἔτγτιςε ἀοοίγηθ, 
Δα δα οοὴς ἴἰο Νιρυίπυβ: ἢ6 νγὰ8 οἰθδυὺγ {πὸ 
Ὀαῦδαν ἔου [Ὁ.Ψ 

Αἴ Ἰδηρὴῃ Ἰεανίηρ ὕΠ6 ΡΠ: ΟΒορἤΘΥΒ, ἢ6 τϑουγγϑα ἴο 
186 τεβϑὺ οὗ τωδηκίηα, δπα ἴο]α δρουῦ ὑπ6 Ὄρτοᾶῦ οὗ 
ὉΠ οἷὔγ, 16 ογονναϊηρ, ἴῃς ὑπεαῖτεβ, Π6 ταςθβ, ἴΠ6 
βίαϊι65 οὗ 1ἴῃΠ6 αγχίνουβ, ἵΠπΠ6 πϑιηθβ οὗ Π6 ἤοΐβ65, ἃπα 
ὉΠ6 Θοην  Υβδ 05 ἴῃ ὕΠ6 βίγεεῖβ δρουῦ [ἢ 6586 τηδίῦθυβ. 
ΤῊΘ οἴᾶΖα [ῸΣ [ἸοΟΥβ6 5 18 γεα}}ν σγεδῖ, γοὺ Κπον, πὰ 
6 η ννἱτἢ ἃ Ὠδήὴδ [Ὁ δαγποϑίηθϑθ μαναὰ οδυρῇῦ 1ὖ ἴῃ 
διθαῦ πυμλ 6 15. . 

Νεχὺ 6 ἰουςῃθα ροὴ ποῦμε ἢυϊηδῃ ΟΟΙΏΘΟΥ, 
ΡὈΪαγεα ὈΥ {86 ρξορὶθ ψῇο ΟΘΟΌΡΥ ὑποιηβαῖνοβ ἢ 
Ἰέε Ῥεγοπα πε ρστᾶνε δπα ψ Ὁ} ᾿αϑῦ ψ 1115, δα αϊπρ' 
τΠδᾶὖ 50η5 οὗ οπηα βρεαῖ [Ππ6 ὑγαῦῃ ΟὔΪγ πος ἴῃ ὑπ 6 γ 
ψγΠ0]6 ᾿ῖνεβ (τἸμϑδηϊηρ ἴῃ ὑπαῖγ ψ} 1115), ἰπ ογάθν {παῖ 
ὉΠΘΥ τηᾶὺ ποὺ τϑᾶρ ἴΠ6 ἔγυϊϊβ οὗὨἨ {πεῖν ὑγυ ῃ] 685 1} 
Ι οοὐἹὰ ποῖ ἢδὶρ ἱπἰεστυρύπρ πἰὰ ψ]ἢ ᾿ΔιρΉ ΘΓ 
θη Πα 8414 [παὺ ἵποῪ νηΐ ἴο 411] ὑπεὶγ σγᾶνββ 
ψἹ {πΠ6ῚῚ 1[011165 δηὰ ἰδεᾶνα ὑπϑὶῦ δἰ οἢ 
γΘοΟΥα, ᾿πδϑηλι ἢ ἃ5 βοός οὗ ἤδη ἰδανα ἱπϑιγ οὔ] 05 

ΤΑ ἔδιηοιϑ ᾿ηβύδῃμοθ 18 [6 οδ86 οὗ Ρδϑίγοῃϊιβ, γνῆο0 δχργοβϑβϑα 
ἷ8 ορἰηΐοη οὗ Νόϑγο ἰῇ ἢΪ8Β Μ11 δῃὰ τοδάβθ ὕῃ8 Θιμροσοῦ ὨΐΒ 
ΘΧΘΟΏΪΟΥ. 
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ΤΗΝ ΜΟΒΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΘΙᾺΝ 

κελεύοντες συγκαταφλέγεσθαι τῶν παρὰ τὸν 
βίον τιμίων, οἱ δὲ καὶ παραμένειν τινὰς οἰκέτας 
τοῖς τάφοις, ἔνιοι δὲ καὶ στέφειν τὰς στήλας 
ἄνθεσιν, εὐήθεις ἔτι καὶ παρὰ τὴν τελευτὴν δια- 
μένοντες. εἰκάζειν οὖν ἠξίου, τί πέπρακται τού- 
τοις παρὰ τὸν βίον, εἰ τοιαῦτα περὶ τῶν μετὰ 
τὸν βίον ἐπισκήπτουσι" τούτους γὰρ εἶναι τοὺς 
τὸ πολυτελὲς ὄψον ὠνουμένους καὶ τὸν οἶνον ἐν 
τοῖς συμποσίοις μετὰ κρόκων τε καὶ ἀρομάτων 
ἐκχέοντας, τοὺς μέσου χειμῶνος ἐμπιπλαμένους 
ῥόδων καὶ τὸ σπάνιον αὐτῶν καὶ παρὰ καιρὸν 
ἀγαπώντος, τῶν δ᾽ ἐν καιρῷ καὶ κατὰ φύσιν ὡς 
εὐτελῶν ὑπερηφανοῦντας, τούτους εἷναιϊ τοὺς 
καὶ τὰ μύρα πίνοντας" ὃ καὶ μάλιστα διέσυρεν 
αὐτῶν, ὅτι μηδὲ χρῆσθαι ἴσασιν ταῖς ἐπιθυμίαις, 
ἀλλὰ κἀν ταύταις παρανομοῦσι καὶ τοὺς ὅρους 
συγχέουσι, πάντοθεν τῇ τρυφῇ παραδόντες αὗὑ- 
τῶν τὰς ψυχὰς πατεῖν, καὶ τοῦτο δὴ τὸ ἐν ταῖς 
τραγῳδίαις τε καὶ κωμῳδίαις λεγόμενον, ἤδη καὶ 
παρὰ θύραν εἰσβιαξόμενοι. σολοικισμὸν ἧ. οὖν 
ἐκάλει τοῦτο τῶν ἡδονῶν. 

᾿Απὸ δὲ τῆς αὐτῆς γνώμης κἀκεῖνα ἔλεγεν, 
ἀτεχνῶς τοῦ Μώμου τὸν λόγον μιμησάμενος" ὡς 
γὰ ἐκεῖνος ἐμέμφετο τοῦ ταύρου τὸν μιουργὸν 
θεὸν οὐ προθέντα τῶν ὀφθαλμῶν τὰ κέρατα, οὕτω 
δὴ καὶ αὐτὸς ἠἡτιῶτο τῶν στεφανουμένων, ὅ ὅτι μὴ 
ἴσασι τοῦ στεφάνου τὸν τόπον᾽ εἰ γάρ τοι, ἔφη, 

1 τούτους εἶναι Μ53.; Ὀγδοϊκοξαα ὈΥ δομιτναγίζ. 
2 Ἰρίἀογιβ ἀβθῆμπεβϑ ἃ “βοϊδθοίβιῃυ ̓  88. “ Ὀ] ΕΓ ογ τῇ ᾿πΐου 56 

νϑυβρογιτη ᾿ΠΟΟ ν ΘὨἾΘῊΒ ΘομΡΟΒΙὕϊο, βΒίοαῦ Ὀδγρδγίβηνιιβ ἈΠΪῈ5 
ΟΡ Ι οογγιρίϊο.᾽ ΤΏ ροϊηῦ ὮΘΓΘ 18 06 ἱποοῃσΓΠοι8η 685 οὗ 
ΒΟἢ ΡΙΘΑΒΌΓΘΒ. 

[30 
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ὑπαΐ οἹοϊίηρ ΡῈ Ὀυγηοά νἹὉ} Ποῖ ψ ῃΐ ἢ ὑμ6Ὺ ργῖσοϑά 
ἴῃ 18, οἰμδῦβ {Πὰὺ βεγναηΐβ δίδῪ ὈΥ ὑμεὶγ ᾿ουη 5, 
Δα ΠΕΓα δπα ἴπογε δποῖμον ὑπαὶ 5 στανεβίοπθ θὲ 
γυγθαϊ πε ν] ἤἥονετβ. ΤΏΘΥ τοιηδῖῃ οο 5 ἀνθ ῃ 
οα ὑπμεῖν ἀεαϊμρθεαάβ. Ηδ πουρηῦ ἢῈ οουὐ]ά σιδ85 
ψν ]Παὺ ΠΥ Πα ἀοης ἴῃ 116 ψ ἤδη ΠΟῪ ᾿ἰβϑυθα βυ ἢ 
ἰπ]υπούϊοπβ τουοῃίησ ἴπ6 Παγεδῆῖου : “10 15 {πα γ,᾿ 
β814 ἢδ, “ἦΨὴ0 "ῈΥν Ἔχρϑηβῖνε ἀδίηὔ6β δα Ἰοὺ ψ μα 
ἤον ἔγεθιυ αὖ αἴπηδὶβ ἰπ 8ῃ δἰιμοβρῆογα οὗἉ βϑῆτοη 
δηα ρεγξυμηθβ, ψνῇοῸ ρσίαῦ ὑμδιηβεῖνε νἱἢ γόοθῈ5. ἰῃ 
τηϊα νἱηἴεν, Ἰονίπρ ὑΠΕῚν τυ Δ Πα ἈΠΒΘΑΒΟΠΔΌ] 685 
8Π6 ἀδβρίβίηρ νν δῦ 15 ΒΕΒΟμ8 016 δηα παΐυγαὶ θδοδυβα 
οὗ 15 σὔδαρῃ 688 ; ἰῦ 15 πεν νἢο αἀὐῖπκ τγυτῇ." Απά 
ὑπαὶ νψὰβ ὑπῃε ροϊηῦ ἴῃ ψῃΐο ἢ 6 οὐ οἶδε {ἢ θὰ 
Θβρθοία!Πν, ὑπαῦ {ΠπΠόγ ἀο ποὺ Ἔνθὲῃ Κπον μον ἴο σίνα 
ΡΙΑΥ ἴο ὑπεὶν ἀθβῖγαβ, θυῦ ὑγδηβρυαθθ ἱπ ὕπο πὶ δηᾶ 
ΟὈ] γαῖα ὑπὸ θουπάδεΥ-} 1 π 65 οα ἃ]] 81465, βυ στ  μα6ν- 
ἱῃρ ὑπ 5οὺ]8 ἴο ἸΌΧΌΣΥ ἴο 6 ἰγοαάθῃ ὑπαον ἔοοῦ, 
Δα 8ἃ5 [ΠΟΥ 58ΔΥ ἰπ ἔγᾶροαγν πα σΟΙΏΘΑΥ, “΄ ἔογοὶπρ δῃ. 
δπδηοα δοηρθίάθ ὑμῈ ἀοον. ὁ ΤΏδθα ἢς οδ]]6α 
Ὀπία]οτηδῦϊο Ρ] ΒΘ γ68. 
τοι ἴΠ6 βᾶτὴθ βίδηαροϊην ἢδ τη8646 ἃ δοχημρδηΐ 

δχδοῦγ {κὸ ὑμαῖ οὗ Μομπλιβ. «Ψαυδβὺ 85 ἴῃς Ἰαϊξον ἔουπά 
ἴδυϊτ ἢ 6 ροα 2 ψ]ὶοὸ τηδᾶς ὑῃ6 ὈῺῈ]] ογ ποῖ 
Ρυϊτίηρ [Π6 ΠΟΥ ἴῃ ἔτοηΐ οὗ [Π6 ἐγεϑ, 80 ΠῈ οδπβυγεᾶ 
ἴῃοβα ψῇῆο ψ θᾶ ρδυίδπαβ ἔοῦ ποῦ Κπονίηρ ψ ΠοΥα 
Π6Ὺ 5βμου]ᾶ σο. “1 τὖ 15. ἴΠ6 βοεπῖ οὗ {πεῖν νἱο] οἰ 

1 ΤῊΘ Ρῇγαβθ ἄοθθ ποῖ Ὅσο ἰῇ ΔΩΥ Οὗ ὕπθ δχύδηῦ ρ]δαυϑβ. 
ΑΒ Οὔθοῖς μουβοϑ ΤΟΥ͂Θ σΘΏΘΓΑΙΥ οὗ βιη-αγ]οα Ὀγίοϊκ, Ὁ ᾿γ88 
ποῦ ἀππουῦ ἴο αἷρ ὑπγουρὰ ὕΠ6 τν8}}, θυ ΟὨΪΥ δὴ Ἰηνούθγαϊθ 
“νν 8} -αἰρσοῦ ᾿ (ΠΟΙ ΒΘΌΓΘΑΘυ) οι] οἤοοβο ὑμδῦ χηούμοά οὗ 
ΘηΌΓΥ  ΏΘη ὕΠ6 ἀοον νγ»ὰβ ἈΠ]ΟΟΚΘΩ. 

2 Ῥρβοϊάοη : 8606 ΗἩογιηοίημ, 90. 
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τῇ πνοῇ τῶν ἴων τε καὶ ῥόδων χαίρουσιν, ὑπὸ τῇ 
ῥινὶ μάλιστα ἐχρῆν αὐτοὺς στέφεσθαι παρ᾽ αὐτὴν 
ὡς οἷόν τε τὴν ἀναπνοήν, ἵν’ ὡς πλεῖστον 
ἀνέσπων τῆς ἡδονῆς. 

Καὶ μὴν κἀκείνους διεγέλα τοὺς θαυμάσιόν 
τινα τὴν σπουδὴν περὶ τὰ δεῖπνα ποιουμένους 
χυμῶν τε ποικιλίαις καὶ πεμμάτων περιεργίαις" 
καὶ γὰρ αὖ καὶ τούτους ἔφασκεν ὀλιγοχρονίον 
τε καὶ βραχείας ἡδονῆς ἔρωτι πολλὰς πραγ- 
ματείας ὑπομένειν’ ἀπέφαινε γοῦν τεσσάρων 
δακτύλων αὐτοῖς ἕνεκα πάντα πονεῖσθαι τὸν 
πόνον, ἐφ᾽ ὅσους ὁ μήκιστος ἀνθρώπου λαιμός 
ἐστιν οὔτε γὰρ πρὶν ἐμφαγεῖν, ἀπολαύειν τι 
τῶν ἐωνημένων, οὔτε βρωθέντων ἡδίω γενέσθαι 
τὴν ἀπὸ τῶν πολυτελεστέρων πλησμονήν" λοιπὸν 
οὖν εἶναι τὴν ἐν τῇ παρόδῳ γιγνομένην ἡδονὴν 
τοσούτων ὠνεῖσθαι χρημάτων. εἰκότα δὲ πάσχειν 
ἔλεγεν αὐτοὺς ὑπ᾽ ἀπαιδευσίας τὰς ἀληθεστέρας 
ἡδονὰς ἀγνοοῦντας, ὧν ἁπασῶν φιλοσοφία χορηγός 
ἐστιν τοῖς πονεῖν πτροαιρουμένοις. 

Περὶ δὲ τῶν ἐν τοῖς βαλανείοις δρωμένων 
πολλὰ μὲν διεξήει, τὸ πλῆθος τῶν ἑπομένων, τὰς 
ὕβρεις, τοὺς ἐπικειμένους τοῖς οἰκέταις καὶ μικροῦ 
δεῖν ἐκφερομένους. ἕν δέ τι καὶ μάλιστα μισεῖν 
ἐῴκει, πολὺ ὃ ἐν τῇ πόλει τοῦτο καὶ τοῖς βαλα- 
νείοις ἐπιχωριάξζον᾽' προϊόντας γάρ τινας τῶν 
οἰκετῶν δεῖ βοᾶν καὶ παραγγέλλειν προορᾶσθαι 
τοῖν ποδοῖν, ἢν ὑψηλόν τι ἢ κοῖλον μέλλωσεν 
ὑπερβαίνειν, καὶ ὑπομιμνήσκειν αὐτούς, τὸ 
καινότατον, ὅτι βαδίζουσιν. δεινὸν οὖν ἐποιεῖτο, 
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ΔΑ, τοβοθ ὑπαὺ παν πὸ, Π6 5δἱά, “{πῸν σογίδ  ]Ὺ 
οὐυρῃῦ ἴο ρμυὺῦ ὑπεὶν ραῦαημαβ ὑπᾶθν {ΠΕ6ῚΡ ΠΟΒ6Β, ἃ5 
ο]ο586 ἃ5 τηδΥ Ὅς ἴο ἴῃ ᾿πΐδκεα οὗ ἴπῸ Ὀγεδίῃ, 80 ἃ5 ἴο 
'πῃ8]16 {π6 στγεαΐεβῦ ροββὶθ]α διηοαηΐ οὗ ρ]Θαβυγα. 

Αποΐμοῦ {ὑπίηρσ, ἢ6 τἱαϊου]εα [6 θη ΨἢΟ 
ἀδνοῖα βυοἢ ἃ βυτρυϊβίηρ ἀερίθα οὗ ΘΠΟΥΡῪ ἴο αΙ ΠΠΘΥΒ 
ἷἰπ ὑπ6 εἤοτι ἴο βθοῦγα νδυϊεῖγ ἴῃ ἤδνουγβ πα πον 
οἴδοῖβ ἴῃ ραβϑῖυ. Ηδ αἰα ὑπμὰῦ 686 υπάογνϑηΐ ἃ 
στεαὺ ἀ68] οὗ ᾿ποοηνθηΐίθεποα ὑμπτουρἢ ὑπαεὶγ ἀδνοίίοη 
ἴο ἃ υοῖ δῃα ὑδιαρουαιῪ ρ]θαθασαο. [παρεᾶ, ἢ 
Ροϊηϊεα ουὖῦ ὑμαὺ 411 {πδὶν ὑγουθ]α νγὰβ ἴδκθῃ ἔρον 
{Π6 β6κε οὗ ἔουγ ἤπρεν- γοδαθῃβ, [Π6 χίθηϊ οὗ ἐπ6 
Ἰοηρεβδὺ υχηδη {Πτοαΐῖ. “Βεΐογτε εαἰπηρ,᾿ 5814 ἢδ, 
“[ΠδΥ ρεῦ πο ροοᾶ ουΐ οὗ νῃαῦ παν πᾶνε Ρουρπῦ, 
Δα δου δαἰϊπρ, ὕΠ6 βδθῆβε οἵ ΕΪ]Ππ685 15 ΠῸ χη 6 
τ ΘΔ0]6 Ρεδοδυβα Ὁ ἀσγῖνεβ ἔτοτῃ Ἔχρεηβῖνα ἔοοᾶ ; [Ὁ 
ἔΌΠ]ονν8, ὕμθη, ὑπαὺ 1Ὁ 15. 1Π6 ρ]δαβαγε οὗ βυνδ]ονίηρ 
νν ΒΙ ἢ ἢδ5 οοβῦ ὑμθτὰ 50 ἀθαν. Δηα ἢ 5818 ἐμαὶ 11 
βευνεα {δῖ σὶρ ἔοσ Ῥεΐπρ ἁυπεαυοαῖεα ἃπα οοη- 
ΒΘαΌΘΉΟΥ ὑπέδι αν ἢ} ὑΠ 6 ὑγ ΘΓ ρ]  βυγθ 5, νυ ΠΟ ἢ 
ΔΙ 8}1 αἰβρθηβεα ὈΥ ρῃ]οϑορην ἴο ὕμοβα ψ ῃοὸ οἰδεῖ 
ἃ 1ξπ οὗ ἴο]]. 

Ηες δὰ τοῦ ἴο ϑ88ὺ δἃρουΐϊ ὑπεὶγ Ὀθμαν] ΟΟΥ 
πῃ πα "εΐ}5----ἰῃ 6 πυϊροῦ οὗ {ὑπεὶν αἰζεπαδηΐβ, ὑπο ὶν 
οἴδβηβῖνα δοϊϊοηβ, 8)πα ἴῃς ἔδοϊ {πα βοιηδ οὗ ἔθη δῖα 
οαυγϊθα ὈΥ βευνδηΐβ δἰτηοβὺ ἃ5 1 ΤΠΘΥ Ἔα ΘΟΥΡ56 8 Οἢ 
ΠΟΙ ψγῪ ἴο ἴῃς στανεγατάὰ. Τῆσδγε 18 ὁΠ6 ργδοῖϊοο, 
Βοννανοῦ, ψῃΐοἢ ἢ6 Δρρεαγεα ἴο ἀεῖθδῦ ἀρονε ἃ4]] 
οὔμευβ, ἃ 1 6-ϑργοδα ουβΐομῃ ἴῃ {πΠ6 οἰζγ ἂπα ἴῃ ὑῃς 
Ῥαΐῃ8. 1Ὁ ἰβ ῃ6 αἀαῖγ οὗ οογίαϊη βεγνδηΐβ, ροίηρ ἴῃ 
δάνδῃος οὗὨ {πεῖν τηδβϑύθυβ, ἴο ΟἿ ουῦ δηα νν 8 ἢ 6 1ὴ 
ἴο πα ὑῃδὶν ἔοοϊπρ 6 ὕπΠΕῸΥ ἃῇα ἃρουϊΐ ἴο ρᾶ85 
βοιῃθίῃίηρ Πρ οὐ ἴον, ὕππ5 τειηϊπαϊηρ ὕμθια, ον 
ΘπουρΉ, ὑπαῦ πεν ἀγα ψαϊκίηρ! Ηδ νβ ἱπαϊρσηδηΐ, 
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εἰ στόματος μὲν ἀλλοτρίου δειπνοῦντες μὴ δέον- 
ται μηδὲ χειρῶν, μηδὲ τῶν ὦτων ἀκούοντες, 
ὀφθαλμῶν Ὦ ὑγιαίνοντες ἀλλοτρέων δέονται 
προοψομένων καὶ ἀνέχονται φωνὰς ἀκούοντες 
δυστυχέσιν ἀνθρώποις πρεπούσας καὶ πεπηρω- 
μένοις" ταῦτα γὰρ αὐτὰ πάσχουσιν ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
ἡμέρας μέσης καὶ οἱ τὰς πόλεις ἐπιτετραμμένοι. 

Ταῦτά τε καὶ πολλὰ ἕτερα τοιαῦτα διελθὼν 
κατέπαυσε τὸν λόγον. ἐγὼ δὲ τέως μὲν ἤκουον 
αὐτοῦ τεθηπώς, μὴ σιωπήσῃ πεφοβημένος" ἐπειδὴ 
δὲ ἐπαύσατο, τοῦτο δὴ τὸ τῶν Φαιάκων πάθος 
ἐπεπόνθειν' πολὺν γὰρ δὴ χρόνον ἐς αὐτὸν 
ἀπέβλεπον κεκηλημένος" εἶτα πολλῇ συγχύσει 
καὶ ἰλίγγῳ κατειλημμένος τοῦτο μὲν ἱδρῶτι 
κατερρεόμην, τοῦτο δὲ φθέγξασθαι βουλόμενος 
ἐξέπυιπτόν τε καὶ ἀνεκοπτόμην, καὶ ἥ τε φωνὴ 
Τὐμοι καὶ ἡ γλῶττα διημάρτανε, καὶ τέλος 
δάκρυον ἀπο ούμενος" οὐ γὰρ ἐξ ἐπιπολῆς οὐδ᾽ 
ὡς ἔτυχεν ἡμῶν ὁ λόγος καθίκετο, βαθεῖα δὲ καὶ 
καίριος ἡ πληγὴ ἐγένετο, καὶ μάλα εὐστόχως 
ἐνεχθεὶς ὁ λόγος αὐτήν, εἰ οἷόν τε εἰπεῖν, διέκοψε 
τὴν ψυχήν" εἰ γάρ τι δεῖ κἀμὲ ἤδη φιλοσόφων 
προσάψασθαι λόγων, ὧδε περὶ τούτων ὑπείληφα" 
δοκεῖ μοι ἀνδρὸς εὐφυοῦς ψυχὴ μάλα σκοπῷ 
τινι ἁπαλῷ προσεοικέναι. τοξόται δὲ πολλοὶ μὲν 
ἀνὰ τὸν βίον καὶ μεστοὶ τὰς φαρέτρας ποικίλων τε 
καὶ παντοδαπῶν λόγων, οὐ μὴν πάντες εὔστοχα 
τοξεύουσιν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν σφόδρα τὰς νευρᾶς 
ἐπιτείναντες ἐντονώτερον τοῦ δέοντος ἀφιᾶσιν" καὶ 
ἅπτονται μὲν καὶ οὗτοι!, τὰ δὲ βέλη αὐτῶν οὐ 
μένει ἐν τῷ σκοπῷ, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς σφοδρότητος 

1 οὗτοι, ϑοιητηθγγοάῦ : οὗτοι τῆς ὁδοῦ ΜΌΝ, 
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γοῦ 566, ὑπαῖ Αἰ πουρῇ ὑμ6 Ὺ ἄο ποῖ πεεᾶ {ῃμ6 τηουτῃ5 
ΟΥΓ πΠ6 Βαπᾶβ οὗἉ οὔ δὺβ πὶ δαἰΐηρ οὐ ὑΠ6 δᾶγβ οὗ οὐ βϑὺϑ 
ἴῃ Ποαυῖηρ, πε Ὺ πορα {πὰ ἐγεβ οὗ οὔμοῖβ ἴο 566 ὑμεὶν 
ΟΑΥ ἴῃ 5ρὶϊα οὗ ἴῃς βουπάμθθβ οὗ ὑμπεὶγ ον, δά 
ΒΌ  γ ὑΠπϑιηβαῖνεβ ἴο ΡῈ ρίνεμ αἀϊγθοϊίομβ εὐ ΟἾΪΥ ἔὸγ 
αηϊογζαηαϊεβ 8Ππα ἈΠ ΠΑ τη. “ὙΠηγ,᾽ 54 Πα, 
“(ῃϊς 5. δεῖυ!!ν ἀοηα ἰπ ρα] 1ς βαυᾶγεβ δῦ γηϊἀάδυ, 
δνθὴ ἴο σονΘΓΏΟΥ5 οὗ οἰϊ᾽65 

Ώῆδη μα πιὰ 5δἱα {1}18 δἃπα το τόσα οὗ ἐῃ6 
βδγὴ 6 βοΐ, ἢ6 δπᾶρα εἰς ἰ41κ. π||} ἔπεη 1 πᾶ 

᾿ἰδιθπθα ἴο ΐτα ἰῃ ἄννα, ἔδαγίηρ ὑπαῦ ἢ6 ψου]ᾶᾷ οθ886. 
ὙΠ θη ἢδ βἴορρεΕα, [ ἔε]ὺ ΠΠκὸ {π6 Ῥηδοδοίδηβ οὗ οἱά, 
ἴον 1 βἰαγεὰᾶ αὖ ἷτη ἃ ἰοῃρ ἐϊηθ βρε!]ρουμᾶ. Αἴοτ- 
γναγβ, ἰπ ἃ στοὰῦ ἤϊ οὗ οοπέμῃβίοη δηα οἱ αϊη685, 1 
αἀτίρρεα νἱἢ οννεαὶ, 1 ϑιυθ]θα δρᾶ οἴυοκ ἱπ {π6 
ΘΠαἀθάνουῦ ἴο 5ρ6ᾶϊζ, ΤΥ νοΐοα ἔδι]θα, την τοηριια 
[α]ϊετεᾶ, ἀπᾶ ἤμπα!]γ 1 Ὀαραπ ἴο ΟΥὟ ἰῃ Θπλραγγᾶββ- 
τηδηΐ; [ὉΓ πε εἰἴδβοῦ 6 ρῥγοαποθα ἴῃ τὴς νγὰβ ποῖ 
ΒΌΆΡΘΓΠοΙΔ] ΟΥ οᾶθι8]. ΜγΥ Ψψοιπᾶ νψ8β ἅ6Ὲρ δπᾶ νὶΐ], 
Δα ᾿5 ψογάβ, βΒῃοῦ ψ τ] ργααῦ δΔοσΌΓΔΟΥ, οἷονο, 11 

ΤΏΔΥ 58 Υ 80, ΤΗΥ ΨΕΙῪ 5800] ἰπῃ ἔναίη. ΕῸν 1 1 ἴοο 
ΙΏΔΥ ΠΟ δαορὶ ἰπθ6 Ιδηρυᾶρα οὗ ἃ ΡἢΣ]ΟΒΟΡΙΘΓ, 
ΤΩΥ͂ Πφοποσρίΐοῃ οὗ {πΠ6 τηδίςου 15 ὑμπαῦ ὑπ 800] οὗ ἃ 
νγ6}]- μον αὶ τηδῃ ΓΘΒΘΙΏ]65 ἃ ΝΕΙῪ ἴδμεν ἰδγροῦ. 
ΜδηΥ Ῥονηλθη, ὑπμεὶν αυΐνεῖβ Ὁ]}] οὗ νογάβ οὔ 4]] 
Βογΐβ δηα Κίηαβ, βδῃοοῦ δ [Ὁ ἀυγίηρ 16, θυΐ ποῖ ψ ἢ 
ΒΌΠΟΘΒ5 ἴῃ ἜΥΘΙῪ οᾶ56. ϑοηὴθ αγὰν ἴο {πΠ6 Πεδᾶ δῃᾶ 
Ἰεὺ Ηγν αγάθυ ἔπδη ὑπ 6 Ὺ βῃουϊᾶ : ὑποιρὴ ὑπαν ἰδ ὑῃ6 
ἰατροῦ, ΠΕΡ δύτονβ (ὁ ποῦ βίο κ ἰπ 1, Ραῦ ονίπρ ἴο 

1 Οανψε8. 11, 338. 
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διελθόντα καὶ παροδεύσαντα κεχηνυῖαν μόνον τῷ 
τραύματι τὴν ψυχὴν ἀπέλιπεν. ἄλλοι δὲ πάλιν 
τούτοις ὑπεναντίως" ὑπὸ γὰρ ἀσθενείας τε καὶ 
ἀτονίας οὐδὲ ἐφικνεῖται τὰ βέλη αὐτοῖς ἄχρι πρὸς 
τὸν σκοπόν, ἀλλ᾽ ἐκλυθέντα καταπίπτει πολλάκις 
ἐκ μέσης τῆς ὁδοῦ" ἢν δέ ποτε καὶ ἐφίκηται, ἄ ἄκρον 
μὲν ἐπιλίγδην ἅ ἅπτεται, βαθεῖαν δὲ οὐκ ἐργάξεται 
πληγήν" οὐ γὰρ ἀπ᾽ ἰσχυρᾶς ἐμβολῆς ἀπεστέλ- 
λετο. ὅστις δὲ ἀγαθὸς τοξότης καὶ τούτῳ 
ὅμοιος, τε τι μὲν ἀκριβῶς ὄψεται τὸν σκοπόν, 
εἰ μὴ σφόδ ρα μαλακός, εἰ μὴ στερρότερος τοῦ 
βέλους. γίγνονται γὰρ δὴ καὶ ἄτρωτοι σκοποί. 
ἐπειδὰν δὲ ταῦτα ἴδῃ, τηνικαῦτα χρίσας τὸ βέλος 
οὔτε ἰῷ, καθάπερ τὰ Σκυθῶν χρίεται; οὔτε ὁπῷ, 
καθάπερ τὰ Κουρήτων, ἀλλ᾽ ἠρέμα δηκτικῷ τε 
καὶ γλυκεῖ φαρμάκῳ, τούτῳ χρίσας εὐτέχνως ' 
ἐτόξευσε' τὸ δὲ ἐνεχθὲν εὖ “μάλα ἐντόνως καὶ 
διακόψαν ἄ ἄχρι τοῦ διελθεῖν μένει τε καὶ πολὺ τοῦ 
φαρμάκου ἀφίησιν, ὃ δὴ σκιδνάμενον ὅλην ἐν 
κύκλῳ τὴν ψυχὴν περιέρχεται. τοῦτό τοι καὶ 
ἥδονται. καὶ δακρύουσι μεταξὺ ἀ ἀκούοντες, ὅπερ καὶ 
αὐτὸς ἔπασχον, ἡσυχῆ ἄρα τοῦ φαρμάκου τὴν 
ψυχὴν περιθέοντος. ἐπήει δ᾽ οὖν μοι πρὸς αὐτὸν 
τὸ ἔπος ἐκεῖνο λέγειν" βάλλ᾽ οὕτως, αἴ κέν τι 

φόως γένηαι. ὥσπερ γὰρ οἱ τοῦ Φρυγίου αὐλοῦ 
ἀκούοντες οὐ πάντες μαίνονται, ἀλλ᾽ ὁπόσοι αὐτῶν 
τῇ Ῥέᾳ λαμβάνονται, οὗτοι δὲ πρὸς τὸ μέλος 
ὑπομιμνήσκονται. τοῦ πάθους, οὕτω δὴ καὶ 
φιλοσόφων ἀκούοντες οὐ πάντες ἔνθεοι καὶ 
τραυματίαι ἀπίασιν, ἀλλ᾽ οἷς ὑπῆν τι ἐν τῇ φύσει 
Οἰλόσοφιᾶς συγγενές. 

εὐτέχνως ϑδοιμιηογ τοῦ : ἀτεχνῶς ΜΝΝ. 
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ὑΠδὶν τηοϊηδηΐση ρῸ ἱὑπτοῦρ δηα οοηύϊμπυς ὑπο ὶγ 
Βιρηῦ, Ἰεανίηρ ΟἿἹΥ ἃ ραρὶπρ ψουμπα ἱπ ὅπ δου]. 
ΟΥΒοι5, ἀραΐπ, ἀο {πΠ6 ορροϑίϊε ; ὑβϑιηβεὶνοβ ἴοο ψγθᾶκ, 
ὑπο ῖν Ῥονγβ ἴοο 5ϊδοκ, ὑῆ6 διζοννβ 4ὁ ποῖ δνυϑὴ ΟϑΙΤΥ 
ἴο {Π6 ἱαγρεὺ ἃ5. ἃ τυ]θ, μυΐ οἴδῃ {4]1] βρεηΐ δ μα] 
86 αἰδίδηοε ; δπᾶ [ἢ ἐνοὺ Π6Ὺ (ὁ οαγτν, 6 Ὺ βυγῖκα 
“ἰῇ ἃ ποτὰ ἔγοὺ οὐ ὑπΠ6 5κίη,᾽ ἢ δπᾶ ἀο ποῖ τηδκα ἃ 
ἄδερ ψουπά, δ8 ὕπ6Υ ννεύα ποῦ βρεα ψἱἢ ἃ βγοηρ 
Ρ0}1.. Βυΐῦ ἃ ρσοοᾶ ῬὈοντηδη ᾿ἱκὸ Νργίηυβ ἢγβὺ οὗ 
8}1 βοδπβ ὑμε ἰδγρεὺῦ οἸοβαῖν ἴῸν ἔβαν ὑμαὺ [Ὁ τὺ θὲ 
Εἰ ΠΟΥ ΝΟΥῪ ΒΟ ΟΥ ἴοο Βαγὰ [ὉΓ 158. ἃῦτον --- Ὁ οὗ 
σουγδα ὕπαγε ἃγΓ6 πρεπαίγαθ]α ἰαγρεῖὶβ. θη ἢδ 15 
οἰδαν οὐ [ἢϊς ροϊηΐ, ἢ αἱρ8 ϊ5 ἀύτῦονν, ποῦ ἰῇ νϑηΌ Τα 
11κὲ ἴμοβε οὗ ὑπε δογυ ῃίδηβ ΠΟΥ ἴῃ νερεῖδθ]α ροΐβοῃ 
1κὸ ὑμοβα οὗ με Ουγεῖεβ, Ραΐ ἰπ ἃ βινεεῦ, σαπεγ- 
νου κίπρ ἀτὰρ, πα ἔῃ 6 5ῃοοῖβ ψ ἢ 511}, ΤΊ ἀυτον, 
ἀγίνεη ὈγῪ 750 πὸ τἱσῦ διηουπΐ οὗ ἔοτοθ, ρεπείγαϊεϑβ 
ἴο πε ροϊηΐ οὗ ραδϑίηρ ὑΠπγουρ, δηα ἔμ θῃ δυο κα [δϑὶ 
ΔΠα ρσῖνεβ Οἵἕ ἃ αυδηϊν οὗ {η6 ἀτὰρ, ψ Ὠΐο ἢ παῦαγα! ]ν 
ΒΡΓ Δ α5 δΔηα σομρ εἴα] ρεγνδᾶθς 6 δου]. Τδμαΐ ἰ5 
ΨΥ ΡΘΟρ]α ἰδυρὴ ἃπα ΟΥῪ 85 ὕμπου ἰδίῃ, 85 1 α1α.-- 
οὗ οουτβε ἔπε ἀγὰρ νγᾶβ αυϊθῦ]γ οἰγου]αῦηρ᾽ ἴῃ ΤΥ 808]. 
Ι΄«οὐἱὰ ποῦ 6 ]Ρ αυοϊίπρ ἰτπα {Π6 νν 6 1}1-Κπόνῃ 1ἴπ6: 
““ δῃοοῦ {πυ5, 1 50 ποι πιαγδϑῦ ργονα ἃ βαϊνδίίοῃ 3 
Νοῦ δνεύγομα ῆο ἤδᾶσβ ὑπμ6 Ρηγυρίαι ἤυΐε ροΘ5 
ἔγαητὶς, θὰ ΟΪΥ ἵμοϑα ψο ἃ16 ροββθββεα οἵ Βἢθὰ 
Δα ἅΓ6 ρυΐ ἴῃ τηϊηα οὗἉἨ ὑπο ὶν οοπαϊ ίοη ὈΥ ὑμ6 τημϑβῖο. 
Ιῃ κα ΠΏΔΏΠΘΙ, παῦυγα!]ν, ποῦ 411] ψῇὸ ]ἰἰβΐθῃ ἴο 
ΡἈΙ]ΟΘΟρΡΘΥΒ ρΡῸ ἅννᾶὺ εηγαρίυγεα δηα ψουπαεά, Ὀυὶ 
ΟἾΪΥ ἴμοβα ΨῇΟ ῥγενϊουβὶν ἢδα ἴῃ {Πα ὶν παῦε βουὴα 
βεογοὺ Ρομπᾶ οὗ Κίμϑῃρ νι ἢ ΡἢὨ]]ΟΒορΡγ. 

1 7παὰ 17, 599. 2 11᾿αὰ 8, 282. 
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Ὥς σεμνὰ καὶ θαυμάσια καὶ θεῖά γε, ὦ 838 
ἑταῖρε, διελήχυθας, ἐλελήθεις δέ με πολλῆς ὡς 
ἀληθῶς τῆς ἀμβροσίας καὶ τοῦ λωτοῦ κεκορεσ- 
μένος" ὥστε καὶ μεταξὺ σοῦ λέγοντος ἔ ἔπασχόν τι 
ἐν τῇ ψυχῇ. καὶ παυσαμένου ἄχθομαι καὶ ἵνα δὴ 
καὶ κατὰ σὲ εἴπω, τέτρωμαυ' καὶ μὴ θαυμάσῃς" 
οἶσθα γὰρ ὅτι καὶ οἱ πρὸς τῶν κυνῶν τῶν λυσ- 
σώντων δηχθέντες οὐκ αὐτοὶ “μόνοι λυσσῶσιν, 
ἀλλὰ κἄν τινας ἑτέρους" ἐν τῇ μανίᾳ τὸ αὐτὸ 
τοῦτο διαθῶσιν, καὶ αὐτοὶ ἔκφρονες γίγνονται: 
συμμεταβαίνει γάρ τι τοῦ πάθους ἅ ἅμα τῷ δήγματι 
καὶ πολυγονεῖται ἡ νόσος καὶ πολλὴ γίγνεται τῆς 
μανίας διαδοχή. 

Οὐκοῦν καὶ «αὐτὸς ἡμῖν μανίαν" ὁμολογεῖς ; ; 
Πάνυ μὲν οὗν, καὶ “προσέτι δέομαί γέ σου κοινήν 

τινα τὴν θεραπείαν ἐ ἐπινοεῖν. 
Τὸ τοῦ ἄρα Τηλέφου ἀ ἀνάγκη ποιεῖν. 
Ποῖον αὖ λέγεις ; 
3 Ἁ » ’ ’ 3 δὰ Επὶ τὸν τρώσαντα ἐλθόντας ἰᾶσθαι παρα- 

καλεῖν. 

1 ἑτέρους ϑοἢ 6 Γ: ἑτέρους καὶ αὐτοὶ ΜΝ. 
3 μανίαν Α.Μ.Η.: ἐρᾶν Μ5Ν. 
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ΤΗΕ Ι}ΒΌΟΜ ΟΕ ΝΙΟΒΕΙΝΌΘΒ 

4. ΝΥοαῦι ἃ πορῖβ, τϑυνα]]οῦβ,---γε8, αἰνίπα ἰδὶς 
γοι πᾶνε [0]4, τὴν ἀδαῦ ἔε!ον 1 1 αἸά ποῦ γβϑα] 56 1, 
θυΐ γοὺ σογίδι ΪΥ σγεσα οἢοο]κ-Ὁ}} οὗ γου δι γοβία 
Δα γοὺγ ἰοΐυ5! Τὴ σοῃβεαῦθθηοα 56 ὑμπαῦ ἃ5 γοι 
τ] Κοα 1 ἔε] βουσηοιΐηρ κὸ ἃ οἤδηρσα οὗ Ποαγΐ, δηᾶ 
πον ὑπαῦ γοὺ ἢᾶνα βδἰορρεα 1 δὴ ρυΐ ουΐ : ἴο Ξροᾶκ 
ἴῃ νου οὐ ἢ βύυ]θ, 1 δὴ ψουπαάεα. Απαᾶ πὸ ψομπάᾶεσγ'! 
ἔογῦ γοὺὰ Κηονν ὑμαῦ ρβορὶβς Ὀἱϊίθη ὈΥ τηδα ἄορβ ποῖ 
ΟΠΪΥ ρΡῸ τηδα ὑπαδιήβαῖνθϑ, μαὺ 1 ἴῃ ὑπεὶνγ ἔαγυ ἵππον 
ὑγεαὶ οὐμεὺβ 85 ὑπῈ ἀορβ ἰγεδαϊεα ἴδῃ, πε οὔπιουβ 
ἴδκθα ἰεᾶνε οὗ ὕπεὶγ 56 865 ἴοο. ϑοιηθιίηρ οὗ ἰῃς 
δἰδοϊίοη 15 ὑγδπϑιηϊ θα ννῖϊἢ ὑπ6 ὈΪϊϊζα ; {πΠ6 αἰβθαβα 
Τὴ] 110}165, ἀπα {πο γὰ 15 ἃ ρσγεδὺ γὰπ οὗ τηδΔ6 685. 

ΒΒ. θη γοὺ δαπηῖξ γοῦν τηδ 6685 Ὁ 
4. ΝΥ, οογίδίη]υ ; δηα τόσα ἴδῃ ὑμαῖ, 1 5ὶς γοὺ 

ἴο ὑπῖηῖκ ουὖ βοτηα οουγδβε οὗ ἰγεαϊτηθηῦ ἴῸΓ ἃ5 Ὀοίἢ. 
Β. Ὗε τηυβῖ ἀο 85 ΤΙ ρἢυ8 αἰ, 1 βυρροβε. 
Α. νν»ηαῖ᾽ 5 γοὺγῦ τηϑδηΐϊηρ' πον ὃ 
Β. Ὅο ἴο ἐπ τὴ ψνῇο ἱπῆϊοϊεα ἴῃ νψουπᾶ πᾶ 

μερ Εἴτα ἴο θα] αϑ 1] 

1 ΤΘΊορμυα πδὰ Ὀθθὴ ρσγίθνουϑὶν ψουπμᾶρα ὈΥ ΑΟὨὮ]1]1168. 
Αοὐϊηρ οπ ὑπ δᾶνΐοα οὗ 0Π6 οΥϑοῖθ δὖὺ Πδ]ρὴὶ : “" δ νῇο μυγῦ 
Ψ}1}} 68] γοι " (ὁ τρώσας καὶ ἰάσεται), 6 ΔΡΡΙ]οα ὕο Δ6}}11168 
ἴογ γϑ]ϊϑῖ, δπα ννὰ8 δὖῦ ἰαϑῦ οαγϑᾶὰ ψἱῦ ἢ 086 τι οὗ ἢ]8 ΒρΘΆγ. 
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ὈΕΜΟΝΑΧ 

ΑἹ] ὑμᾶῦ κγγο Κπὸν οὗ Ποιηομαχ ἀογῖνϑβ ἔγοπὶ ὑΠ18 Θββ88 0, 
Θδχοθρῦ ἴοσ ἃ ἴθι" βαυΐηρβ δἰβούῃογο αὐτὶ θα οα ἴο ἢ. ΤΠῃΘ 
δα ΠΘη Οἱ οὗ ὕπ6 Θββϑδὺ π88 66 γαρϑδύθα]υ αυδϑίϊοπϑάᾶ, μαῦ 
Βῃου]αὰ ποὺ Ὀ6 τῃδάθ ἴο ἀθρθῃηάᾶ οἡ ὑμ8 οὔ υϊοβ ορίπίοη οὗ 
Ῥομομα χ᾽ Β [0 Κ68, ἔον---ἰο Ῥδυαρῆγδβο [λιοΐϑη--- γα ἀο ποῦ ποοὰ 
ὃ ὕθογχε Μογϑαϊῃ ὕο ὑ6}1} ὰ8 ὑπαῦ ὕΠ6 ἥανουγ οὗ ἃ 7οκθ ζγονγβ 
ψγοαῖς ψ]Ὸἢ ἀζθ. 



ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ ΒΙΟΣ 

Ἔμελλεν ἄρα μηδὲ ὁ καθ᾽ ἡμᾶς βίος τὸ 1 
παντάπασιν ἄμοιρος ἔσεσθαι ἀνδρῶν “λόγου καὶ 
μνήμης ἀξίων, ἀλλὰ καὶ σώματος ἀρετὴν ὑπερφυᾶ 
καὶ γνώμην ἄκρως φιλόσοφον ἐκφαίνειν"" λέγω δὲ 
εἴς τε τὸν Βοιώτιον Σώστρατον ἀναφέρων, ὃν 
Ἡρακλέα οἱ Ἕλληνες ἐκάλουν. καὶ ᾧοντο εἶναι, 

καὶ μάλιστα εἰς Δημώνακτα τὸν φιλόσοφον, οὺς 
καὶ εἶδον αὐτὸς καὶ ἰδὼν ἐθαύμασα, θατέρῳ δὲ τῷ 
Δημώνακτι καὶ ἐπὶ μήκιστον συνεγενόμην. περὶ 
μὲν οὖν Σωστράτου ἐν ἄλλῳ βιβλίῳ γέγραπταί 
μοι καὶ δεδήλωται μέγεθός τε αὐτοῦ καὶ ἰσχύος 
ὑπερβολὴ καὶ ἧ ὕπαιθρος ἐν τῷ Παρνασσῷ 
δίαιτα καὶ ἡ ἐπίπονος εὐνὴ καὶ τροφαὶ ὄρειοι καὶ 
ἔργα οὐκ ἀπῳδὰ τοῦ ὀνόματος ὅσα .ἦ λῃστὰς 
αἴρων ἔπραξεν ἢ ἢ ὁδοποιῶν τὰ ἄβατα ἢ γεφυρῶν 
τὰ δύσπορα. περὶ δὲ Δημώνακτος ἤδη ΔἼΈΡΑΔῈ λέ- 9 
γειν ἀμφοῖν ἕνεκα, ὡς ἐκεῖνός τε διὰ μνήμης εἴη τοῖς 
ἀρίστοις τό γε κατ᾽ ἐμὲ καὶ οἱ γενναιότατοι τῶν 
νέων καὶ πρὸς φιλοσοφίαν ὁρμῶντες ἔχοιεν μὴ 
πρὸς τὰ ἀρχαῖα μόνα τῶν παραδειγμάτων σφᾶς 
αὐτοὺς ῥυθμίξειν, ἀλλὰ κἀκ τοῦ ἡμετέρου βίου 
κανόνα προτίθεσαι καὶ ζηλοῦν ἐκεῖνον ἄριστον ὧν 
οἶδα ἐγὼ φιλοσόφων γενόμενον. 

1 ἐκφαίνειν ΜΆΜΚ. : ἐκφανεῖν Οοβοί. 
2 ὅσα Κὶ. Βομννατύζ : καὶ ὅσα Μδ5 5. 
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ἴτ να οὐ ἴδε σαγαξσ, ἰδ βϑϑίηβ, ὑμαὺ ΟἿ τηοάθτῃ 
ψΟΥ]α βῃου]α ποὺ Ὀδ6 αἰτορεῖπεν αἀδϑυϊυϊε οὗ ποῖε- 
ΜΟΥΓΩΥ Πα Τ]ΘΙΏΟΤΔΌ]6 τη6η, Ὀυΐ 5ῃουα ρτοάμποβ 
ΘΠΟΥΙΏΟΙΙ5 ΡΠ γ 5108] Ργόν 685 8Δπα ἃ ὨΙΡΉΪΥ ρΡΠ]οβορἢϊς 
ταϊηα. 1 βρεᾶὰῖκ ντἢ τεΐεγοπος “ἴο με Βοροίίδῃ 
Θορίγαΐυβ, σοχ ἴῃ6 Οτϑοῖκϑ οα]]εα Ηφδγδο]ε5 δα 
Ῥε]ενθα ἴο 6 ὑμαῦ μεῦο, δῃα δβρβεοία!]ν ἴο ])ειηομᾶχ, 
ὑΠε6 ΡΒΠΟθορθου. Βοῖδι [Π656 τηθῃ 1 8ᾶνν τηγβε] ἢ, πὰ 
βᾶν ὙἹΠὋ ννοπαογιηθηῦ: δηα ὑπᾶθὺ οὴς οὗ ἰδεῖ, 
Βειμομᾶχ, 1 νὰβ Ἰοηρ ἃ βίυαἀσεηϊ. 1 ἢδνα ντιζεη 
δρουὺ ϑοβίγαϊις. δἰβανῇουθ, δπα πᾶνε ἀθβουρεα ἢΐ5 
51]ΖῈ δῃᾶ δὌχοδϑδίνε βἰγεηρσίῃ, 8. ὀρϑη-δῖν 116 οἢ 
ῬΑΓΠ 55:15, Πἰς. θ6α ὑμὰὺ νβ πὸ Ὀβα οὗ 6856, ἢὶ5 
τηοππϊαΐηῃ ἌΓΕ Πα 58 ἀ6εα5 (ποὺ ἱποοπδβίβιθηΐ νυ Ἱἢ 
ἢΐ8. πϑῖης 2) Δοῃϊενεα ἴῃ ὑπ6 ΨΥ οὗ 5ἰαγίῃρ ΤΟΡΌΘΓΒ, 
τηδκίηρ τοδαᾶβ ἴῃ πηΐγανε]θα οουπῦγΥ δηα Ὀταρίηρ 
ΗΪΐδοθβ ματιὰ ἴο ρᾷ88β. [ᾧ ἰβΒ πον διϊίηρ ἴο [61] οὗ 
Ιειηομαχ [ὉΥ ὕννο γθαβ0}}8--- παῦ ἢ6 τᾶν Ὀ6 τεϊδϊηθα 
πῃ Τ]ΘΙΩΟΤΣΥ͂ ὈΥ τηθη οὗ ουΐυγα ἃ5 ἴᾺΥ ἃ5 1 οδῃ Ὀτγίηρ ἰὖ 
δρουΐ, ἀπα ἔπαῦ γουπρ πηθὴ οὗ ροοά ἱἰπδῦποί ψη0 
Δϑρῖστε ἴο ὈΒΠΟΒΟΡΏΥ ΤΏΔΥ ποὺ μάνα ἴο βδῆδρε ἱπθηι- 
56 Ιγε8 ΟΥ̓ δηοϊθηΐ ργθοδαβδθηϊβ δίομθ, θὰϊ τὰν Ὀ6 806 
ἴο 860 ὑβειηβεῖνεβ ἃ ραϊζογῃ ἴτομν οὐῦ τηοάθυῃ που] α 
δ ηα ἴο ΞΟΡΥ ὑμαῦ τηδ8ῃ, ἴῃς μεϑβὺ οὗ 81}} [ῃ 6 ΡΣ] ΟΒΟΡ ἢ ΘΥΒ 
νοι 1 πον ἀρουΐ. 

1. ΠῊ 6 ἰγϑαύΐβο ἴβ Ἰοϑβί. 2 ΠῊ.6 Ὠἰοϊκῃδιηθ ΗουδοΪοβ. 
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Ἦν δὲ τὸ μὲν γένος Κύπριος, οὐ τῶν ἀφανῶν 8 
ὅσα εἰς ἀξίωμα πολιτικὸν καὶ κτῆσιν. οὐ μὴν 
ἀλλὰ καὶ πάντων τούτων ὑπεράνω γενόμενος καὶ 
ἀξιώσας ἑαυτὸν τῶν καλλίστων πρὸς φιλοσοφίαν 
ὥρμησεν οὐκ ᾿Αγαθοβούλου μὰ Δί᾽ οὐδὲ Δημη- 
τρίου πρὸ αὐτοῦ οὐδὲ ᾿Επικτήτου ἐπεγειράντων, 
ἀλλὰ πᾶσι μὲν συνεγένετο τούτοις καὶ ἔτι Τιμο- 
κράτει τῷ Ἡρακλεώτῃ σοφῷ ἀνδρὶ φωνήν τε καὶ 
γνώμην μάλιστα κεκοσμημένῳ'" ἀλλ᾽ ὅ γε Δημῶναξ 
οὐχ ὑπὸ τούτων τινός, ὡς ἔφην, παρακληθείς, ἀλλ᾽ 
ὑπ᾿ οἰκείας πρὸς τὰ καλὰ ὁρμῆς καὶ ἐμφύτου 
πρὸς φιλοσοφίαν ἔρωτος ἐκ παίδων εὐθὺς κεκινη- 
μένος ὑπερεῖδεν μὲν τῶν ἀνθρωπείων ἀγαθῶν 
ἁπάντων, ὅλον δὲ παραδοὺς ἑ ἑαυτὸν ἐλευθερίᾳ καὶ 
παρρησίᾳ διετέλεσεν αὐτός τε ὀρθῷ καὶ ὑγιεῖ καὶ 
ἀνεπιλήπτῳ βίῳ χρώμενος καὶ τοῖς ὁρῶσι καὶ 
ἀκούουσι παράδειγμα παρέχων τὴν ἑαυτοῦ γνώμην 
καὶ τὴν ἐν τῷ φιλοσοφεῖν ἀλήθειαν. οὐ μὴν 4 
ἀνίπτοις γε ποσίν, τὸ τοῦ ,»λόγου, πρὸς ταῦτα 
ἧξεν, ἀλλὰ καὶ “ποιηταῖς σύντροφος ἐγένετο καὶ 
τῶν πλείστων ἐμέμνητο καὶ λέγειν ἤσκητο καὶ 
τὰς ἐν φιλοσοφίᾳ προαιρέσεις οὐκ ἐπ᾿ ὀλίγον 
οὐδὲ κατὰ τὴν παροιμίαν ἄκρῳ τῷ δακτύλῳ 
ἁψάμενος ἠπίστατο, καὶ τὸ σῶμα δὲ ἐ ἐγεγύμναστο 
καὶ πρὸς καρτερίαν διεπεπόνητο, καὶ τὸ ὅλον 
ἐμεμελήκει αὐτῷ μηδενὸς ἄλλου προσδεᾶ εἶναι: 
ὥστε ἐπεὶ καὶ ἔμαθεν οὐκέτι ἑαυτῷ διαρκῶν, ἑ ἑκὼν 
ἀπῆλθε τοῦ βίου πολὺν ὑπὲρ αὑτοῦ λόγον τοῖς 
ἀρίστοις τῶν Ἑλλήνων καταλιπών. 

Φιλοσοφίας δὲ εἶδος οὐχ ν ἀποτεμόμενος, 5. 
ἀλλὰ πολλὰς ἐς ταὐτὸ καταμίξας οὐ πάνυ τι 
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Ης ννβ ἃ Ογργίοῖα Ὀγ Ὀἰσγῦῃ, δα ποῖ οἵἨ σοχωγοῃ 
βίοοϊκ δ5 σεραγαβ οἶνος Υδη}ς δπα ργοροσῖγ. Νανοσῖμε- 
1655, συἰϑίηρ δῦονθ 4}} ὑπὶβ δῃαὰ ὑπίηἰίηρ ὑπὰὶ Β6 
ἀοβουνεα ἴῃς Ῥεϑῦ ὑπᾶὺ 11 οδξευβ, ἢῈ δϑρίγεα ἴο 
ΡὨΙΟβορῆγυ. [Ὁ νὰβ ποὺ δ ἴπ6 ἱπϑιραϊϊοη οὗ 
Αραὺβορθυ]ὺβ ΟΥὨΎ ἰδ ῥγεάθοθβθβθοσ ])ειηδῖτίαβ ΟΥ 
Ἑρίϊοἴεϊιπ, ὑπουρᾷ Πα βιυα!εα ν ἢ 411 ὑΠμ 686 θη πα 
ἢ Τιχηοοταῖοβ οἵ Ηφιδο] α ̓ 65 465, ἃ ννῖβα τηδη οὗ 
ϑστοαῦ βυθΠ τ ἴῃ ὑπουρῆῦ 85 γν6}}] 8ἃ5 ἴῃ Ἰδηρυδρα. 
ΑΒ 1 νβ βαγίηρσ, πονανοσῦ, ϑθθομαχ νψγὰβ ποῖ 
ΘΗ] 15ἰθα ἰῃ ἴῃς οαπβ6 Υ͂ ΔΗΥ οὗ ὑΠ656 τπηδῃ, "πΐ Ἔνθ ῃ 
ἔγοπι ἢΐ5 Ὀουμοοά [δ]ῦ π6 βυἰγτῖπρ οὗ δὴ ἱπαϊν]ατ18] 
᾿τηρυ]56 ἰονναγα ὑπ6 Βἰρηοῦ 116 Δ πα δη ἱῃΡοσῃ Ιονα [ῸΓ 
ΡΒ οβορἢγ, 50 ὑμαῦ ἢς ἀεδβρίβεα 4}1 ἐπδῦ τχθη οουηΐ 
σοοά, δῃα, δοχηγ τηρ Ὠἰτηβ6 ] ἢ ὈΠΓΘβοσν αγ ἴο 
ΠΡου δηα γε βρθθοῦ, ννὰβ οἰδδαΐαϑδῦ ἴῃ Ἰοδαϊηρ ἃ 
βίγαϊσῃηΐ, 58η6, ᾿ΥΤρσόδοῇΔ}]6 11ξδ δα ἴῃ βου προ δῃ 
ἜΧδΊηρ]6 ἰο 8ἃ}} ΠΟ 88νν ἃπα ποιὰ ἢΐτῃὰ ὈΥ ἢἷ5 σοοα 
ἡυαρτηεηῦ δηῃὰ ἱἵπεῈ δΒοπεβδῖν οὗ ἢῖβδ ρῇῃ]οβορῆν. 
Υοῦ ται ποὺ οοποεῖνο, Πον νοῦ, ὑπᾶὺ ἢ6 τυδῃεοᾶ ᾿" 
ἰπΐο ἔπ6βε τηδίθουβ ναδ ἢ ἀμνναβῆθη ἔεα, 85 [Π6 βαγίῃρ' 
δοθβ: ἢῈ ψὰβ Ὀγουρηῦ ἃρΡ οἡ ἴδε ροδὺβ δῃὰ Κπὸν 
τηοβϑὺ οὗ ὕπο ὈΥ Πδαγί, 6 νὰβ8 ἃ ργδοιϊβεα βρβδκθυ, 
ἢΐ5 δοαυδίπΐδηος Ὁ} {Π|6 Βοῃο015 οὗἨ ῥΒΙ]ΟΒΟΡΆΥ ννὰ5 ᾿ 
ποῦ βεουγαα εἰδμοὺ ἰῃ ἃ ϑῃογὶ ἔτη οΥὐὁ (0 αυοΐς ἴῃ 6 
ΡτοΟν ΘΓ) “ἢ {Π6 ἐἶἰρ οὗ ἢ͵5 ἤρα,’ Π6 δᾶ ἐγαϊπα 
ἢ8 ὈΟΟῪ ἃἂπα δαγαάθηθα ἰὑὺ [Ὁ δπάυγᾶηοθ δηᾶ ἴῃ 
δοηοταὶ ἢ Ὠδα τηδαδ ἰὉ ὨἰΒ δἷτα ἴο γσβαυΐγα ποίϊηϊησ 
ἔτοση δῆ γοηα 6156. Οοηβεαυθηῖγ, ἤθη Πα ἔουπά ουἵ 
ὑμαῦ ἢ6 ννἂβ 0 Ιοῃρ Υ βυποίθηΐ απο Ὠἰτη56], πα νο]υη- 
ΤΑΥΪῪ ἴοοῖς Ϊ5 ἀεραγΐυγε ἔτοτη 11{6, Ἰδανίπρ ὈΘὨϊπα 
Ἀΐτη ἃ στεδαῦ γερυϊαϊίοη διηοηρ Οτθεῖκβ οὗ συ]ΐαγα. 

Ης ἀϊά ποὲ τηᾶτὶς οὐ ἴον Ὠἰτηβθ] ἢ ἃ β'ῃρ]α ἔοστῃ 
οὗ ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡὮΥ Ραΐ σοχ ! η6α τηδηγ οὗὨ ἴπετη, ἃπα παν ΕΓ 
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ΤΗΕ ΜΟΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

ἐξέφαινε τίνι αὐτῶν ἔχαιρεν: ἐῴκει δὲ τῷ Σωκράτει 
μᾶλλον φκειῶσθαι, εἰ καὶ τῷ σχήματι καὶ τῇ τοῦ 
βίον ῥᾳστώνῃ τὸν Σινωπέα ζηλοῦν ἔδοξεν, οὐ 
παραχαράττων τὰ εἰς τὴν δίαιταν, ὡς θαυμάξοιτο 
καὶ ἀποβλέποιτο ὑπὸ τῶν ἐντυγχανόντων, ἀλλ᾽ 
ὁμοδίαιτος ἅπασι καὶ ὁμοτράπεζος: ὧν καὶ οὐδ᾽ ἐπ᾽ 
ὀλίγον τύφῳ κάτοχος συνὴν καὶ ξυνεπολιτεύετο, 
τὴν μὲν τοῦ Σωκράτους εἰρωνείαν οὐ προσιέμενος, 
χάριτος δὲ ᾿Αττικῆς μεστὰς ἀποφαίνων τὰς συνου- 
σίας, ὡς τοὺς προσομιλήσαντας ἀπιέναι. μήτε 
καταφρονήσαντας ὡς ἀγεννοῦς μήτε τὸ σκυθρωπὸν 
τῶν ἐπιτιμήσεων ἀποφεύγοντας, παντοίους δὲ ὑπ᾽ 
εὐφροσύνης γενομένους καὶ κοσμιωτέρους παρὰ 
πολὺ καὶ φαιδροτέρους καὶ πρὸς τὸ μέλλον εὐέλ.- 
πιδας. οὐδεπώποτε γοῦν ὠὦφθη κεκραγὼς ἢ 
ὑπερδιατεινόμενος ἢ ἀγανακτῶν, οὐδ᾽ εἰ ἐπιτιμᾶν τῳ 
δέοι, ἀλλὰ τῶν μὲν ἁμαρτημάτων καθήπτετο, τοῖς 

,. δὲ ἁμαρτάνουσι συνεγίνωσκεν, καὶ τὸ παράδευγμα 
παρὰ τῶν ἰατρῶν ἠξίου λαμβάνειν τὰ μὲν νοσή- 
ματα ἰωμένων, ὀργῇ δὲ πρὸς τοὺς νοσοῦντας οὐ 
ρωμένων' ἡγεῖτο γὰρ ἀνθρώπου μὲν εἶναι τὸ 

ἁμαρτάνειν, θεοῦ δὲ ἢ ἀνδρὸς ἰσοθέου τὸ πταισ- 
θέντα ἐπανορθοῦν. 

Τοιούτῳ δὴ βίῳ χρώμενος εἰς ἑαυτὸν μὲν 
οὐδενὸς ἐδεῖτο, φίλοις δὲ συνέπραττε τὰ εἰκότα, 
καὶ τοὺς μὲν εὐτυχεῖν δοκοῦντας αὐτῶν ὑπεμίμνη- 
σκεν ὡς ἐπ᾽ ὀλιγοχρονίοις τοῖς δοκοῦσιν ἀγαθοῖς 
ἐπαιρομένους, τοὺς δὲ ἢ" πενίαν ὀδυρομένους ἢ 
φυγὴν δυσχεραίνοντας ἢ γῆρας ἢ νόσον αἰτιω- 
μένους σὺν γέλωτι παρεμυθεῖτο, οὐχ ὁρῶντας ὅτι 
μετὰ μικρὸν αὐτοῖς παύσεται μὲν τὰ ἀνιῶντα, 

1 ὁμοτράπεζος ΝΙΙόη : πεζὸς ΜΕΝ. 
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ψου]α αυἱΐε τανθ 8] νυ ]οἢ πα πα ἑανουγεα. ῬγΟΡΔΟΙΥ 
ἢς δα τηοβῦ ἴῃ σοϊσηοῃ νυ ἢ ϑοογδῖθθ, ΑἸ Πουρἢ Πα 
ΒΘοΙ 6 α ἴο [Ὁ]]ονν {Π6 τδη οὗ ϑ΄ῖ'πορε 1 ἴῃ ἀγα 85 δπά ἰῃ 
οδδγ-ϑοίῃρ ψᾶγ8. Ης αἱἹα ποῦ, Ποννενθυῦ, δύο Π6 
αἀεὗδι]5 οὗ δὶβ 1πῸ ἴῃ οτάονὺ ἴο σαὶη ὑπ ψΟΠαοΥ δηα 
αἰϊταοὺ [ῃ6 σὰΖε οὗἙὨ τηδῃ ἢδ6 τηεὺ, θυΐ Ἰεα {ῃς βαπηα 118 
δα αὖθ ἴΠ6 βᾶτηβ [οοα ἃ5 ἜἘνεῖυοπα 6156, ννὰβ ποῦ ἰῃ {116 
Ἰβαϑὺ βιυρ)]θοῦ ἴο ῥγάδβ, 8ἃπηα ρ]αγεα 5 ραγῇ ἰῃ βοοίεϊυ 
δια ρο] ἶἰο5. Ης αἱα ποῦ ουδναῖε ἴΠῸ6 ἴσον οὗ 
Θοογαῖοβ ; ἰβ σοηνουβαιοηβ ψγογαῈ {8}} οὗ Αὐἱὶο οὔ δττ, 
80 ὑμαῦ ἰβ νἱϑίουβ, ἡ ροίΐῃρ ἀναγ, αἰα ποῖ ἔξεὶ 
οοηϊεχηρῦ ἴον ἰπχ θδοᾶυβ6 ἢ6 ψᾺ5 1]-Ὀγ α οὐ ἀνθιβίοῃ 
ἴο 5 ογιἰοἰβηβ θδοδυθαε πον ψοῖς ρ]οοσγ, μαϊΐ 
ψ ΓΘ Ὀδβ146 ὑμϑηλβεῖνοβ [ῸΓ ἸΟΥ δῃαὰ ψεσε ἔδγ μεϊίου, 
ΠΔΡΡΙΘΥ δῃα τοτὲ μπορεῖ] οὗ πε ἔαΐαγεα μη ἤθη 
ἴμεν οδῶθ. Ηβ πεᾶνὰῦ ψὰβθ Κπονῃ ἴο τ8Κ6 δῇ 
ὈΡΙῸΔΥΙ ΟΥ Ἔχοῖϊΐα ἢἱμη56]1 οὐ σεῦ δῆρτυ, Ἔνθ ἢ με μαᾶ 
ἴο ΥΤαΡυκα βοιηθοηα; ὑμπουρὴ ἢδ δββδι] 6 51π8, ἢ6 
ἔογρανθ 5 πῆθυβ, ὑπ πκίηρσ ἰπδῦ ομα 5ῃου]α ραίζετῃ 
ΔΙ͂ΟΣ ἀοοΐοτβ, ῆο ποδὶ 5ἰοσκηῆθββαβ μυῦ ἔδεὶ ΠῸ ΔΏΡΘΥ 
αὖ ἴδ ε'οκ. Ηδ σομῃϑβιἀοσθα ὑπμδῖῦ 1Ὁ 15 τη ἴο ΟΥΡ, 
αϊνίπο οὐ 41} Ὀυὺ αἰνίπε ἴἰο 8οὺ μθ 81] 6 οὐ ἐποὶγ 
ἔδοι. 

Ι,δαΐϊπρ βιο ἢ}! 4Α ἰἰΐθ, 6 ναπῖθα ποίμίηρ [ῸΓ 
Πἰγηβοὶῦ, Ρθαϊ ΠεΙρεα 5 ἔθ μα 5. ἴῃ ἃ γθᾶβοηα 0 }]6 ΨΑΥ. 
Θομὴθ οὗ ὑμϑ, ψὴο ΨΕΥῈ ΒΕΘΙΑΪ ΡΥ ἔδνουτεαά ὈγῪ 
ἔοσΐυαμα, ἢ6 τϑιηϊπαάθα ὑμαῦ ὑπθν ψεγα εἸαϊθα ὌΝΟΥ 
ἱπηδρΊΠΔΥΎ Ὀ]εβϑίπηρϑ οὗ Ὀγιε  σρᾶῃ. ΟΥΠΟΓΘ, 0 ΨἜΓΕῈ 
θεν]! ηρ Ρονεγίυ, ἔγουπρ αὖ Ἔχε οὐ ἡπαϊηρ ἔδυ]ρ 
ψ ΙΓ Οἷα ἀρᾷ ΟΥ̓ βίο κῃῆθββ, μ6 Ἰδιρῃ ΡΥ ΤΘοηβο]Θά, 
βαγίηρ ὑμαῦ που ἔδ1]6α ἴο 566 ὑπαὶ δἴϊεγ ἃ 11{{16 1} 6 
ΠΥ ψου]Ἱα πᾶνε βαγοθαβα οὗ ΟΣ 65 πα ψγου]α ἢπά 

1 ΘΙΟρΘΏΘΒ. 
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λήθη δέ τις ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ ἐλευθερία 
μακρὰ πάντας ἐν ὀλίγῳ καταλήψεται. ἔμελεν δὲ 
αὐτῷ καὶ ἀδελφοὺς στασιάξοντας διαλλάττειν καὶ 
γυναιξὶ πρὸς τοὺς γεγαμηκότας εἰρήνην πρυτα- 
νεύειν" καί που καὶ δήμοις ταραττομένοις ἐμμελῶς 
διελέχθη καὶ τοὺς πλείστους αὐτῶν ἔπεισεν 
ὑπουργεῖν τῇ πατρίδι τὰ μέτρια. 

Τοιοῦτός τις ἣν ὁ τρόπος τῆς Ὁ ΡΟ οὗ 
αὐτοῦ, πρᾶος καὶ “ἥμερος καὶ φαιδ ρύς' μόνον 
αὐτὸν ἠνία φίλου νόσος ἢ θάνατος, ὡς ἂν καὶ τὸ 
μέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθῶν τὴν φιλίαν 
ἡγούμενον. καὶ διὰ τοῦτο φίλος μὲν ἦ ἦν ἅπασι καὶ 
οὐκ ἔστιν ὅντινα οὐκ οἰκεῖον ἐνόμιζεν, ἄνθρωπόν 
γε ὄντα, π' πλέον δὲ ἢ ἔλαττον ἔχαιρε συνὼν ἐνίοις 
αὐτῶν, μόνοις ἐξιστάμενος ὁπόσοι ἂν ἐδόκουν 
αὐτῷ ὑπὲρ τὴν τῆς θεραπείας ἐλπίδα διαμαρτά- 
νειν. καὶ πάντα ταῦτα μετὰ Χαρίτων καὶ ̓ Αφρο- 
δίτης αὐτῆς ̓ ἔπραττέν τε καὶ ἔλεγεν, ὡς ἀεί, τὸ 
κωμικὸν ἐκεῖνο, τὴν πειθὼ τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ 
ἐπικαθῆσθαι. 

Τοιγαροῦν καὶ ᾿Αθηναίων ὅ τε σύμπας δῆμος 
καὶ οἱ ἐν τέλει ὑπερφυῶς ἐθαύμαζον αὐτὸν καὶ 
διετέλουν ὥ ὥς τινα τῶν κρειττόνων προσβλέποντες. 
καίτοι ἐν ἀρχῇ προσέκρουε Ἴθι πολλοῖς αὐτῶν 
καὶ μῖσος οὐ μεῖον τοῦ πρὸ αὑτοῦ" παρὰ τοῖς πλή- 
θεσιν ἐκτήσατο ἐπί τε τῇ παρρησίᾳ καὶ ἐλευ- 
θερίᾳ, καί τίνες ἐπ᾽ αὐτὸν συνέστησαν 'Ανυτοι 
καὶ ἔλητοι τὰ αὐτὰ κατηγοροῦντες ἅπερ κἀκεί- 
νου οἱ τότε, ὅτι οὔτε θύων ὥφθη πώποτε οὔτε 
ἐμυήθη μόνος ἁπάντων ταῖς ᾿Ελευσινίαις" πρὸς 

ἱ πρὸ αὑτοῦ Α.Μ.Η.: ποῦ ἴῃ ΜΝ. 
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ΟὈ] νίοη οὗὨ ὑποὶν ἔοσζαποϑβ, ροοα ἃπα Ἀδᾶ, ἀπᾶα ]Ἰδβιϊηρ 

᾿ρεσῖγ. Ηδε πδᾶάρ ἰΐ [115 Ὀυβίπθϑ 150 ἴο γθοοποῖα 
Ὀγούμουβ δὖ νϑυΐϑηςθ δηαὰ ἴο τῆδκα ἰθυύτηβ οὗ ρεδοθ 
θεΐνθοη ννἱνο5 δἀηα ἢυϑραηαάθ. Οπ οσοσϑδίοῃ, ἢ6 [85 

ἰα] κε γεάβοη ἴο Ἔχοϊζεα τηο005, ἃπα ἤδ5 υϑ0}}}7 ρδτ- 
βυδαςα ἵποῖὰ ἴο βαῖνε {πεθὶγ σου ΤΥ ἴῃ ἃ ἰειηρογαῖθ 
ΒΡΙΤΙ. 

᾿ ΒΌΘΒ νγὰ8 ἴῃς ομγδοῖεν οὗ 5 ρῥῃ]οβορῇγ---Κὶ πᾶ, 
σομῦ]ε δηα ομεου!. Τὴδ οἷ] ἰπίηρ ψ ΐοἢ α15- 
ἐγεϑ56α ἴη νγαϑ ὑπ6 {Π|π685 οὐ αἀδθδῖῃ οὗ ἃ ἔτίθηα, 
ἴον ἢ6 σοηῃϑίἀογεα ἔτ μαϑῃὶρ ἴῃς σγεαϊεδὶ οὗ ἢυτϊηδῃ 
δ] εβϑίηρσβ. Εον 15 γβάβοῃ ἢ6 ννγᾶβ Ἔνθυγοθ᾽ 5 ἔτεηά, 
8Π6 ἔπεσα νὰ8 πὸ υϊηδη Ὀεΐηρ Ψ ῃοὰ μα α᾽α ποῖ 
ἰποϊυαᾶα ἴῃ Ὠΐ5 δῇεοϊίομβ, ὑμπουρῃ ἢς ᾿Κεα ὕΠ6 βοοϊεῖγυ . 
οὗ βοηα θεΐζεν ὕΠπδὲ {αὶ οὗ οἴμετβ, Ης Πε]α δἹοοῦ 
ΟΠΪΥ ἔτοπι ἵποθθ Ψο βεδιηβα ἴο ᾿ΐτη ἴο Ὀ6 ἱῃνοϊνθᾶ 
ἴῃ βἷπ. θεγομᾶ πόρε οὗ οὑὐσγε. Απᾶ ἰῃ 4]] ἐπιῖ8, Ὠἰβ 
ΕΥ̓́ΕΓῪ Ψοτα δηᾶ ἀεεα ννὰβ βυηι]εα οἡ ὈΥ ἴμ6 Οτᾶςαβ8 
Δα ὈΥ Αρμτγοάϊζε, Ἔνεπ; 580 ἱμαῖ, ἴο αὐυοῖς {π6 
οομηθὔϊίδη, “ Ρεσϑυδϑδίοι ρου δα ὉΡΟῚ ἢ 5 11ρ05.᾽ 

Ηδξπος 4}}] Αὐμεηβ, ἱρὴ δηα ἴον, δατηϊγεα Ἀἑτὴ 
ΘΠΟΙΤΠΟΙΒΙΥ 8Πα ΑἸνναΥβ νἱεννεα ἤΐϊμη ἃ8 ἃ ϑΡΟΙΟΥ 
Ὀεΐηρσ. Υεῦ ἴῃ οἴϊος ἢ6 τη οουηΐεοῦ ἴο ρα ]Ϊς Ορ᾿ πίοῃ 
Δα σου ἔοση [ἢ 6 τηδβ865 αυἱΐα ἃ5 ΤΠ 0ἢ Βαϊγεα ἃ8 
ἢΐ5 ῥγοϊζοίγρε 2 Ὀγ ἢἰβ ἔγεεάοῃ, οὗ βρεεοὴ δῃά δοίίϊοῃ. 
Ηε ἴοο δᾶ ἢΐ5 Απγίι5 ἃπα Πἷ5 Με]θῦιβ ψνἤο σοτηθἰποα 
ἀραϊηδῦ τὴ δα Ὀγουρῦ ἢ 6 βᾶπιῈ οἤδΥρα5 ὑμαὺ ὑπϑὶν 
ΡῬΓΕαθοόβϑοῦβ Ὀγουρῃὺ ἀραϊηβδὺ ϑοογαῖθβ, ἀββουιηρ {παῖ 
ἢδ δα πανοὺ Ῥδθη Καονῃ ἴο βδουϊῆοθ δῃὰ νὰβ ὑπ6 
ΟΠΪν τηδῃ ἰῃ ὑπ 6 σοτηχην απἰηἰ ἰαϊοα ἴῃ ὑπὸ Ε]δὺ- 
5 ἰδ τηγϑίθυίθθ. [Ιἢ ΥΘΡΙΥ ἴο {η18, ψ τῇ τίρΐ ρσοοά 

1 Ἐπ Προ]18, αποίοθα ἴῃ ὑπο ποίβ οἡ “ΝΙστίηιβ᾽" 7. 
3 Βοογαΐθ8. 
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ἅπερ ἀνδρείως μάλα στεφανωσάμενος καὶ καθαρὸν 
ἱμάτιον ἀναλαβὼν καὶ “παρελθὼν εἰς τὴν ἐκκλη- 
σίαν τὰ μὲν ἐμμελῶς, τὰ δὲ καὶ τραχύτερον ἣ κατὰ 
τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν ἀπελογήσατο' πρὸς μὲν 
γὰρ τὸ μὴ τεθυκέναι πώποτε τῇ ᾿Αθηνᾷ, Μὴ 
θαυμάσητε, ἔφη, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ μὴ 
πρότερον αὐτῇ ἔθυσα, οὐδὲν γὰρ δεῖσθαι αὐτὴν 
τῶν παρ᾽ ἐμοῦ θυσιῶν ὑπελάμβανον. πρὸς δὲ 
θάτερον, τὸ τῶν μυστηρίων, ταύτην ἔφη ἔχειν 
αἰτίαν τοῦ μὴ κοινωνῆσαι σφίσι τῆς τελετῆς, ὅτι, 
ἄν τε φαῦλα ἢ τὰ μυστήρια, οὐ σιωπήσεται πρὸς 
τοὺς μηδέπω μεμυημένους, ἀλλ᾽ ἀποτρέψει αὐτοὺς 
τῶν ὀργίων, ἄν τε καλά, πᾶσιν αὐτὰ ἐξαγορεύσει 
ὑπὸ φιλανθρωπίας" ὥστε τοὺς ᾿Αθηναίους ἤδη 
λίθους ἐ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν ταῖν χεροῖν ἔχοντας πράους 
αὐτῷ καὶ ἵλεως γενέσθαι αὐτίκα καὶ τὸ ἀπ᾽ 
ἐκείνου ἀρξαμένους τιμᾶν καὶ αἰδεῖσθαι καὶ τὰ 
τελευταῖα θαυμάξειν, καίτοι εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῶν 
πρὸς αὐτοὺς λόγων τραχυτέρῳ ἐχρήσατο τῷ 
προοιμίῳ' ἼΑνδρες γὰρ ἔφη ̓ Αθηναῖοι, ἐμὲ μὲν 
ὁρῶντες ἐστεφανωμένον ὑμεῖς ἤδη κἀμὲ κατα- 
θύσατε, τὸ γὰ πρότερον οὐκ ἐκαλλιερήσατε. 

Βούλομαι δὲ ἔνια παραθέσθαι τῶν εὐστόχως 
τε ἅμα καὶ ἀστείως ὑπ᾽ αὐτοῦ λελεγμένων" 
ἄρξασθαι δὲ ἀπὸ Φαβωρίνου καλὸν καὶ ὧν πρὸς 
ἐκεῖνον εἶπεν. ἐπεὶ γὰρ ὁ Φαβωρῖνος ἀκούσας 
τινὸς ὡς ἐν “γέλωτι, ποιοῖτο τὰς ὁμιλίας αὐτοῦ καὶ 
μάλιστα τῶν ἐν αὐταῖς μελῶν τὸ ἐπικεκλασμένον 
σφόδρα ὦ ὡς ἀγεννὲς καὶ γυναικεῖον καὶ φιλοσοφίᾳ 
ἥκιστα π ἔπον, προσελθὼν ἠρώτα τὸν Δημών- 
ακτα, τίς ὧν χλευάζαοι τὰ αὐτοῦ" Ανθρωπος, 
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οουζασα 6 ψγεαίμεα [15 Ποδα, ρϑὺ οἢ ἃ οἸθδῃ οἱοακ, 
νγειῦ ἴο {Π6 556 Ι Ὁ. πα πηδᾶς 8 ἀεΐδεηοο, ψ ΠῚ Οἢ 
ψ 85 ἴῃ ρᾶγὺ ροοασ-ΓοΙηρογοά, ἰῃ ρᾶγὺ τότε οδαβίϊς [Δ ἢ 
Δοοροί θα ψΙἢ Πὶβ βοῆθιαα οὗ 16. Βερδγαϊηρ ΠΪ8 
ΠΟΡΟΥ Πανίηρ οἴεγεα βδογῆςε ἴο Αὐ]δηα, ἢ6 5814 : 
““Ὧ)ο ποὺ "Ὲ 50 ΡΥ β6α, θη οὗὨἩ Αὐθεη5, ὑπαῦ 1 Πᾶνα ποῦ 
ΠΣ Ποτῖο βδουῆσεδα ἴο ΠΕΙ: [ αἰά ποὺ βῃρροβε ὑπᾶὺ 586 
δα ΔηΥ πεβᾶ οὔ τὴγ οἴἴεσίηρβ. Βαραγαϊηρ [ἢ6 οὔΠ6Γ 
σθάᾶτρα, ὑΠς6 πιδίϊεῦ οὗ ὑΠ6 τηγϑύευιθβ, μΠ6 βαϊα [ῃηδὺ ἢδ 
δα ΠΕνΟΥ Ἰοϊποα ὕπο ἴῃ {Πὲ τῖϊα θδοδιβε 1 τῃς6 
τηγϑίουίθβ ψεστα ὈδΔα, ἢ6 ψου]Ἱα ποῖ Ποϊα ἰβ ἰοηρια 
Ρεΐογτε {πε υπίηϊίαῖε θὰ νου ]α τατη ὑπ θ ἀνγᾶν ἔγοσα 
πὲ οὐ], ψ 116 16 ὑπο ψεῦα ροοῦ, ἢ ψου]α γανϑαὶ 
ὑπδῖ ἴο Ἔνευυθοαν ουΐ οὗὨ ἢ]5 ἴονα ἔθου Πιιπηδηῖΐγ. 80 
ὑπὸ Αὐμεπίδῃβ, γνἢο Δ τεδαγν δα βἴομπϑβ ἴῃ μοὶ ἢδηα5 
ἰο γον δ δίτη, βεοᾶτηα σοοα-παίυγεα πα ἔτη ]νῪ 
ἴοννασα πὴ δ οποθ, 8πα ἔγοιῃ ὑπαὶ {ϊηθ οὐ ἴΠ6 Ὺ 
Βοπουγεξα, τεβροοϊεα ἀπα ἤπα!]ν δατηϊγεα ἢ. ΥὙοὶ 
πῃ {Π6 νεῪ Ρερϊμηΐηρσ οὗ ἷ58. βρεεοῦ ἢδ δᾶ υβεᾶ ἃ 
Ῥγαςυ οδυδες ᾿πἰγοάποίίοῃ, “ Μεη οὗ Αὐμθῃβ, γου 566 
Π16 ΓΕΔαγ νψἱῦἢ ΤΥ φατϊαηά : σΟΙΏ6, 58ουῦῆσα τὰ {{κ6 
ὙΟῸΪ ἔουτηεσ νἱ οἰίτη, Ὁ οπἡ ἐπδῖ οςσοδδίοῃ γουτν οετίηνσ 
Τουπα πὸ ἕανουῦ νὴ ἢ {πε ροαβ 1 

Ι[5Πῃου]Ἱα κὰ ἴο οἶα ἃ ἔδνν οὗ [18 νε]]-αἰτθοῖβα 
ἈΠΩΠ Ὑ{ΓῪ ταιηαυκβ, ἈΠ ΤΔΥῪ ἃ5 Ψ6]] μεσίῃ ψ ἢ 
Ἑδνουϊηυβὶ ἃπα ψηῃᾶὺ ἢθς 5αἱϊὰάὰ ἴο ἢ. Δηβῃ 
Ἑδνογΐμιβ ννὰβ ἰο]4 ὈΥ βοτηήθοπα ὑπαὺ Πεηομαχ νὰ 
τηδκίησ ἔμ οὗἉ 8 Ἰεοΐαγεϑ ἃπα ραγϊο Υ]γ οὗὨ ὑῃ6 
Ἰαχῖϊγ οἵ ὑμεῖν τηγύμιη, βαγίπρ ὑπαὶ 1 νγὰ5 νυ ]ρὰν δηά 
εἰεπνίπαῖς δμα ποῖ ὈΥ ΔΗΥ͂ τηθὰπϑ Δρρυορτίαῖθ ἴο 
ΡΠΠΟΒΟΡΏΥ, μα πεηὺ ἴο ᾿επιοπᾶχ ἃπα δβκεα ἢϊτ: 
“ἍΠο ἃζὰὲ γοὰ ἴὸ ΡῈ] τγ οοιηροβί ομβ᾽ ἡ “ΧΑ 

1 Απ δυμυοῇ ἴγσομη Αὐ͵θϑ, οὗ οοῃβί θυ ]θ τοραΐθ 88. ἃ 
ΒΟΡἰβῦ. 
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ἔφη, οὐκ εὐαπάτητα ἔχων τὰ ὦτα. ἐγκειμένου δὲ 
τοῦ σοφιστοῦ καὶ ἐρωτῶντος, τίνα δὲ καὶ ἐφόδια 
ἔχων, ὦ Δημῶναξ, ἐκ παιδείας εἰς φιλοσοφίαν 
ἥκεις; Ὄρχεις, ἔφη. 

ἼΛλλοτε δέ ποτε ὁ αὐτὸς προσελθὼν ἠρώτα 
τὸν Δημώνακτα, τίνα αἵρεσιν ἀσπάζεται μᾶλλον 
ἐν φιλοσοφίᾳ: ὁ δέ, Τίς γάρ σοι εἶπεν ὅτι 
φιλοσοφῶ; καὶ ἀπιὼν ἤδη παρ᾽ αὐτοῦ μάλα ἡδὺ 
ἐγέλασεν: τοῦ δὲ ἐρωτήσαντος, ἐφ᾽ ὅτῳ γελᾷ, 
ἐκεῖνος ἔφη, Γελοῖόν μοι εἶναι ἔδοξεν, εἰ σὺ ἀπὸ 
τοῦ πώγωνος ἀξιοῖς. κρίνεσθαι τοὺς φιλοσοφοῦντας 
αὐτὸς πώγωνα οὐκ ἔχων. 

Τοῦ δὲ Σιδωνίον ποτὲ σοφιστοῦ ᾿Αθήνησιν 
εὐδοκιμοῦντος καὶ λέγοντος ὑπὲρ αὑτοῦ ἔπαινόν 
τινα τοιοῦτον, ὅτι πάσης φιλοσοφίας πεπείραται 
---οὐ χεῖρον δὲ αὐτὰ εἰπεῖν ἃ ἔλεγεν" ᾿Εἰὰν ᾿Αριστο- 
τέλης μεν καλῇ ἐπὶ τὸ Λύκειον, ἕψομαι: ἂν Πλάτων 
ἐπὶ τὴν ᾿Ακαδημίαν, ἀφίξομαι" ἂν Ζήνων, ἐν τῇ 
Ποικίλῃ διατρίψω: ἂν Πυθαγόρας καλῇ, σιωπή- 
σομαι. ἀναστὰς οὖν ἐκ μέσων τῶν ἀκροωμένων, 
Οὗτος, ἔφη προσειπὼν τὸ ὄνομα, καλεῖ σε 
Πυθαγόρας. 

Πύθωνος δέ τινος τῶν ἐν Μακεδονίᾳ εὐπαρύ- 
φων νεανίσκου ὡραίου ἐρεσχηλοῦντος αὐτὸν “καὶ 
προτείνοντος ἐρώτημά τι σοφιστικὸν καὶ κε- 
λεύοντος εἰπεῖν τοῦ συλλογισμοῦ τὴν λύσιν, Ἔν, 
ἔ η, οἶδα, τέκνον, ὅτι περαίνει. ἀγανακτήσαντος 
δὲ ἐκείνου ἐπὶ τῷ τῆς ἀμφιβολίας σκώμματι καὶ 
συναπειλήσαντος, Αὐτίκα σοι μάλα τὸν ἄνδρα 
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8) ὙΓΠΓΠΠΟὋ Δ ΘΑΓ ἱὑπαὺ 15 ποὺ Θᾶϑὺ ἴο οἤθδὶ,᾿ 58]1α 
6. Τῇῆε βορῃϊδὺ Κεαρὺ δὲ Βίπη δηα δβκεᾶ: “δαὶ 
αυδ]βοαίίοης μδα γου, Πϑειμοπᾶχ, ἴο ᾿θᾶνα 56Π00] 
ΔΠα ΘΟ ηςΠ6 ΡὨἢΠΟΒΟΡΗΥ ἢ ““ΤΏοβα γου ᾿δοῖκ,᾿ ἢδ 
γοιογίδα. 

Αποῦδθου ὑϊπι6 π6 ϑᾶτηθ τηδ ψγεπὺ ἴο ἢΐτη πᾶ 
Αϑκθα νῇδὺ ΡΠΙΟΒΟΡ ἢ ο4] 56 Π001 ἢς ἐανουτεα τηοβῖ. 
Βειηοπᾶχ ταρ] θα : “ἦγ, ψῆο ἴοϊα γοὰ ἱὑπαὺ 1 νὰ 
ἃ ῬΒΙΟΘΟΡΠοΥ Ὁ Α5 ἰδ ᾿εῦ, Βα Ὀγόκε ἱπἴο ἃ νε Ὺ 
Ποασίυ ἰδυρῇ ; ἃπα ἤθη Βδνουίπιιβ δϑὶςσθα ἢΐπ ψηδῦ 
ἢ6 ννὰβ ἰδυρηηρ αἵ, μ6 τϑρ] θα : “1 βεοιθα ἴο τὴβ 
ΤΙ Ἰου]ου5 μαῦ γοὺ μου ]α ὑπ κΚ ἃ ΡὨΙ]ΟΘΟρΡΠ ΘΓ οδἢ 
θ6 το]ὰ Ὀγ [εἰ θεασά ψῇξδῃ γοὺ γουγβο! ἤᾶνα ποη6.᾿" 
δα ἴῃς 8᾽Δοπίδη βορῃϊϑὺ ᾿ νὰ8 ποθ βῃονὶηρ 

ἢΐ5 Ρουθ δ Αἴῆθηβ, δηὰ νι β: νοϊοϊῃρ ἢ185. οὐ 
ΡΓαῖβα ἰο ἴΠ6 εἰδοὶ ὑπαῦ ἢδ ννὰβ δοαυδίπ᾽εα ψΊ 8]]} 
ΡῬΒΙΟΒΟΡΥ--υῦ 1 ΤΩΔΥῪ 88 ψ6]] οἶΐα 18 νευῪ ψΟΤαβΒ : 
“1 Ατίβίοι]α .9841}}15. τὴς ἴο ὑῃε Γγοθυιη, 1 5}4]1 ρὸ 
ν ἢ μη ; 1 Ρ]αῖο 8115. δ ἴο ἴῃη6 Αοδάδιγυ, 1 584]] 
ΘΟΙΏ6 ; ἰἔ Ζαπο ο8]15, 1 5}8]] Βρεῃα τὴν {πα πῃ ὑπ6 
δῖοι ; 1Ε Ῥγυυπαροναβ 981]5, 1 5}4}1 Πο]α τὰν τοηραδ.᾽ 5 
ὟΥΕΙΙ, Πειηομαχ ἅτοβθ ἴῃ {π6 υὐἱαϑὶ οὗ ἴΠ6 διαίθμοθ 
δηα 5814 : “ Ηο ᾿ (Δἀαταββίηρ Πῖτα ὈΥ πϑηη6), “Ρυίδα- 
Βογδβ 15. δ Πρ γοι "Ὁ 

ηδθῃ ἃ βπάβθομηβ γουπρ ἔθ ]ονγ παηηθα Ῥγέῃο, 
ψ ηο ὈαΪοηρεα ἴο ομα οὗ ὑπ αγϑιοοσαϊϊς ἔδση 65 
ἴη Μαροβαοηΐα, ννὰβ αυϊζχίπρ Πΐτη, ρυϊιεηρ ἃ οδἴοῃ- 
αιυδδίϊοι ἴο Πΐπὶ ἃπα δϑῖηρ Ὠἰμπὰ ἴο [611] {Π6 Ἰορίοδ) 
ΔΏΒΥΕΟΙ, ἢ6 5414 : “1 Κπονν ὑππ8 τῦςἢ, τὰΥ Ρογ--- 
18 ἃ Ροβθὺύῦ, δηα 80 τε γοιῦ "5 Εηγαρεα δὲ {ῃ6 
Ῥυμ, πε οἴπου βαϊα ὑπγθαιθηϊηρὶν : “ 1] 5ῆον γοὺ 
ἀπ βῃογῦ ογάδυ ὑπαὶ γοινε ἃ δὴ ἴο Ἃ6ὰ] στ ! "ἢ 

1 Οὐμορνν8θ ἈΠΙΓπονγῃ. 
5 ΑἸΙυάϊηρ ἴο ὑπὸ Ῥγύμαρογθδῃ νον οὗ Β:]1θηοθ. 
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δείξω, ὁ δὲ σὺν γέλωτε ἠρώτησεν, Καὶ γὰρ ἄνδρα 
ἔχεις; 

Ἐπεὶ δέ τις ἀθλητὴς καταγελασθεὶς ὑπ᾽ 
αὐτοῦ, ὅτι ἐσθῆτα ὥφθη ἀνθινὴν ἀμπεχόμενος 
᾿Ολυμπιονίκης ὦν, ἐπάταξεν αὐτὸν εἰς τὴν κε- 
φαλὴν λίθῳ καὶ αἷμα ἐρρύη, οἱ μὲν παρόντες 
ἠγανάκτουν ὡς αὐτὸς ἕκαστος τετυπτημένος καὶ 
ἐβόων ἐπὶ τὸν ἀνθύπατον ἰέναι, ὁ δὲ Δημῶναξ, 
Μηδαμῶς, ἔφη, ὦ ἄνδρες, πρὸς τὸν ἀνθύπατον, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν ἰατρόν. 

Ἐπεὶ δέ ποτε καὶ χρυσοῦν δακτύλιον ὁδῷ 
βαδίξων εὗρεν, γραμματεῖον ἐν ἀγορᾷ προθεὶς 
ἠξίου τὸν ἀπολέσαντα, ὅστις εἴη τοῦ δακτυλίου 
δεσπότης, ἥκειν καὶ εἰπόντα ὁλκὴν αὐτοῦ καὶ 
λίθον καὶ τύπον ἀπολαμβάνειν: ἧκεν οὖν τις 
μειρακίσκος ὡραῖος αὐτὸς ἀπολωλεκέναι λέγων. 
ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὑγιὲς ἔλεγεν, ἼΑπιθι, ἔφη, ὦ παῖ, καὶ 
τὸν ἑαυτοῦ δακτύλιον φύλαττε, τοῦτον γὰρ οὐκ 
ἀπολώλεκας. 
Τῶν δὲ ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς τις ᾿Αθήνησιν 

υἱὸν αὐτῷ δείξας πάνυ ὡραῖον, θηλυδρίαν δὲ καὶ: 
διακεκλασμένον, ,“Προσαγορεύει σε, ἔφη, ὁ ἐμὸς 
υἱὸς οὑτοσί, καὶ ὁ Δημῶναξ, Καλός,; ἔφη, καὶ σοῦ 
ἄξιος καὶ τῇ μητρὶ ὅμοιος. 

Τὸν δὲ Κυνικὸν τὸν ἐν ἄρκτου δέρματι φίλοσο- 
φοῦντα οὐχ ᾿Ονωρᾶτον, ὥσπρ ὠνομάζετο, ἀλλ᾽ 
᾿Αρκεσίλαον καλεῖν ἠξίου. 

᾿Ερωτήσαντος δέ τινος, τίς αὐτῷ ὅρος εὐδαε- 
μονίας εἶναι δοκεῖ, μόνον. εὐδαίμονα ἔφη τὸν 
ἐλεύθερον' ἐκείνου δὲ φήσαντος πολλοὺς ἐλευθέ- 
ρους εἶναι, ᾿Αλλ᾽ ἐκεῖνον νομέξω τὸν μήτε ἐλπί- 

1 καλός Μ5Ν.: καλῶς δομνγαγύζ., 
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ψῃοτεαῦρου Ποιμομπαχ Ἰδυρἢ ΡΥ ἱπαυϊτεᾶ: “ΟἘὨ, 
γουῦ ΜΠ] 56 ηα Ὁ γοῦν πηδῃ, ὑμ6 πη ὃ ᾿ 

ΜΈ θη δὴ δἰῃ]οῖθ, ψῇοτη ἢ δά τἱάϊου]δα ἔον Ἰοὺ- 
τἰηρ Πἰχη56 1 ΡῈ βϑθὴ ἴῃ σὰν οἰοῖδβ δἰ Ππουρἢ ἢ ννὰβ 
8ῃ ΟἸγιηρίο σΠδιηρίοη, βύγαοὶς ἢΐπλ οἡ Π6 Ποδά νὴ ἢ 
ἃ βἴοπε παῖ ἄτον Ὀ]οοα, δδοὴ οὗ ὑπῸ Ὀγβίδηθυβ ννᾶβ 
85 ΔΏΡΤΥ ἃ5 ἴξ δ Πἰπη56] μδα Ὀδθη βίτυοκ, δπα ὙΠ 6Ὺ 
δῃουϊοά ““Ἃο, σεῦ πε ρῥγοζοιῃβι]} "ἢ Βευὺ Προιηομᾶχ 
5816 “ῆ“Νοὺ ! ποῦ {Ππ6 Ῥγοσοηβ}}---ἰῃς ἀοοῖον ! "ἢ 

ΕἸΠάΙηρ ἃ Ὀἱῦ οὗ εν ΙΓ Υ οὴα ἀδὺ ψῈ116 6 νγὰ5 ουὖΐ 
ννδϊκΚίησ, ἢ ροβίβα ἃ ποῖϊοα ἰπ Π6 ρα}. βαυδγα 
δϑκίηρσ ἴΠ6 οὔθ ψῆο ονπμοα ἰδ δηά ἢδᾶ Ἰοβδῦ Ὁ ἴο 
οοπὶς πα σοὺ ἰὸ ὈΥ ἀδβουθίηρ ὑπ ψνεϊρῦ οὗ {πὸ 
βαυϊπρ, [6 βἴοπα, δηᾶ [Π6 δηρτγανίηρβ οἡ 11. ὙὟ Ε]], ἃ 

Ο ΡΥΘΟΥ ρ᾽ν] σάτὴθ ἴο τ βαγίπρ Πδὺ 5η6 δά ]Ἰοβὲ ἴῦ; 
Ὀαὺ 85 ὕπεσε νγὰβ ποιῃϊηρ τἱρῦ ἴῃ ΠΟΥ ἀδβουρίίοῃ, 
Πεδιλομᾶχ 8814 : ““ Βε οἱἵξ, ρἱν], ἀπα ἀοπ᾽ ἢ ἰο86 ὙΟῸΓ 
ΟΥ̓ 76 96] : [15 15 ποπα οὗ γουγβ Τ᾿ 

Α Βοιμδὴ βεμπαῖοσ ἰῃ Αἴπϑηβ ἱπἰγοάποθα ἢἷ5. 50 
ἴο ΐπι, ἃ Ὠδπαάβοιηβ "ον, ὑυὺ ρον] 5 ἃ πα παυΓ85- 
ὑπεηΐς, βαγίπρ : “ἦ“ΜΥ 500) Πδύδ ῥᾶὺβ [58 γεβρϑοῖβ ἴο 
γου. “Α ἀδὰν ὈοΥ,᾿ 5814 Πϑειμομᾶχ, “ ψουΐῃνυ οὗ 

γοῦ δπᾷ ΠΚὸ ἢἷβ τλοῦμοσ "ἢ 
ΤΠης Ογηΐα ψο ρυγδαεα 5. ΡΠ Σ]ΟΒΟΡἾο4] ἴα 165 

ΟἸδα ἴῃ 4 Ὀδαγϑκίθ ἢ6 ψου]α ποῖ .4}} Ηομπογαῖίιιδ, 
Ὑ ΠΙΘΟῚ νν85 ἢ15 πϑῖηθ, θυὺ [7ΥὙ5]Π115. 

ὝΒεῃ ἃ Ιηλῃ Ἀ5Κεα ἴπὶ ψν μᾶὶ π6 ὑπουσηλ ννὰβ 
{πε ἀεβηϊτίοη οὗ Παρρίπθββ, Πα γτερ θα ὑπαῦ ποηα "αΐ 
ἃ ἔγεα σῆδῃ 18 ὮΔΡΡΥ ; ἃπᾶα ψ ἤδη πε οΟὔΠΟΥ βαιά {ῃαϊ 
ἔγεα Ἰβθὴ ΨΈΓῈ πυχϊηστόουδ, ἢ τα]οϊποα : “Βυΐ 1 ἢᾶνα 
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ἕοντά τι μήτε δεδιότα" ὁ δέ, Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, 
τοῦτό τίς δύναιτο; ἅπαντες γὰρ ὡς τὸ πολὺ 
τούτοις δεδουλώμεθα. Καὶ μὴν εἰ κατανοήσεις 
τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα, εὕροις ἂν αὐτὰ 
οὔτε ἐλπίδος οὔτε φόβου ἄξια, παυσομένων 
πάντως καὶ τῶν ἀνιαρῶν καὶ τῶν ἡδέων. 

Περεγρίνου δὲ τοῦ “Πρωτέως ἐπιτιμῶντος αὐτῷ, 
ὅτι ἐγέλα τὰ πολλὰ καὶ τοῖς ἀνθρώποις προσέ- 
παιξε, καὶ λέγοντος, Δημῶναξ, οὐ κυνᾷς, ἀπε- 
κρίνατο, Περεγρῖνε, οὐκ ἀνθρωπίξεις. 

Καὶ μὴν καὶ φυσικόν τινα “περὶ τῶν ἀντιπόδων 
διαλεγόμενον ἀναστήσας καὶ ἐπὶ φρέαρ ἀγαγὼν 
καὶ δείξας αὐτῷ τὴν ἐν τῷ ὕδατι σκιὰν ἤρετο, 
Τοιούτους ἃ ἄρα τοὺς ἀντίποδας εἶναι λέγεις ; ; 
᾿Αλλὰ καὶ μάγου τινὸς εἶναι λέγοντος καὶ 

ἐπῳδὰς ἔχειν ἰσχυράς, ὡς ὑπ᾽ αὐτῶν ἅπαντας 
ἀναπεισθῆναι παρέχειν αὐτῷ ὁπόσα βούλεται, 
Μὴ θαύμαξε, ἔφη: καὶ γὰρ αὐτὸς ὁμότεχνός εἰμί 
σοι, καὶ εἰ βούλει, ἕ ἔπου “προς τὴν ἀρτόπωλειν καὶ 

ὄψει με διὰ μιᾶς ἐπῳδῆς καὶ μικροῦ τοῦ 8 φαρμάκου 
πείθοντα αὐτὴν δοῦναί “μοι τῶν ἄρτων, αἰνιτ- 
τόμενος τὸ νόμισμα ὡς τὰ ἴσα τῇ ἐπῳδῇ 
δυνάμενον. 

Ἐπεὶ δὲ Ἡρῴδης ὁ πάνυ ἐπένθει τὸν 
Πολυδεύκη πρὸ ὥρας ἀποθανόντα καὶ ἠξίου 
ὄχημα ζεύγνυσθαι αὐτῷ καὶ ἵππους παρίστασθαι 
ὡς ἀναβησομένῳ καὶ δεῖπνον παρασκευάξεσθαι, 
προσελθών, Παρὰ Πολυδεύκους, ἔφη, κομίζω σοί 

1 ἀναπεισθῆναι ϑοιῃτνγαγίζ : ἀναπείθειν καὶ ΜΒΝ. 
2 τοῦ ΜΝ. : του ΕὙ᾿ΖΒοΠ6. 

ἀσό 

2] 
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'π τηϊηα ὑπε6 δ ψγῆο0 πα ΠΥ ΠΟρΡΘΘ ΠΟΥ δαγ5 δηγ- 
ὑῃϊηρ." “Βυϊῖ ον οδὴ ομδ δοῃίΐενε ὑπ" ΕῸΥ {Π6. 
Ἰποδῦ ρᾶχὺ νὰ ἃῖδ 4]1 δανεβ οὔ ἤορε δηῃᾷ ἔδαν.᾿ 
“ΜΝ ν, { γοι οὔϑοσνε ἢυτηδη δαῖτα γου νν}}}} πα {πὰὶ 
86 Ὺ ἀο ποῦ δῇοσγα ᾿υϑυϊδοαϊίοι εἰ 6 ΤῸ ἤΟρΡῈ ΟΥ̓ ῸΓ 
ἔδυ, βίῃσθ, ννῆδίενδσ γοῖ ΤΑΥ͂ 580, ρδϊΠ8 Δα] Ρ] ΑΘ Ό ΓΕΒ 
ΔΥ6 ΑἸ1κὸ ἀδβυπεα ἴο 6ἐπα. 
θη Ρεγερυῖπυβ Ρτγοΐθαβ γα θυ καα Ὠΐχα ἔον ἰδὰρ}}- 

ἷἱηρ ἃ ργεαῖ 668] 8πα τηδκίηρ βροῦῖ οὗ τωδηκίηα 
βαγὶπρ : “ ειμομᾶχ, γου τὰ ποῦ αἱ 411] ἀορρίβῃ "ἢ ἢδ 
ΔΗ ΟΓΕά, “ Ρεγερτίπαυβ, γου ἀγα ηοῦ αὖ 411 Πυτηδη 1 
δ ἃ βοϊδεηὐϑῦ νγὰβ ἰδ Κίὶπρ οὗ πε Τορογ-ἴαννΥ 

ῬΘορΙῈ (Απὶροάδ5), ἢ πλδᾶς ἴση σεῦ ὑρ, ἴοοκ ἢΐτῃ 
ἴο ἃ Ψ6]1, 5Βῃον δα Ὠίγη ὑπ6ὶγ ονῇ τοῆθοϊοη ἱῃ {86 
γναῖου δΔηα δϑκεά: “15 ὑπαὶ ἴῃς ϑογΐ οὗ ἰορϑεγ-ϊαννΥ 
ῬΘΟΡΙα γοὺ τθδη ἢ 

ὝΒεη ἃ ἔξ ονν οἰαίσηθα ἴο Ὀ6 ἃ Βου σα δα ἴο 
Πᾶνα 5Ρ6}15 80 ροϊειιῦ ὑπαῦ ὑγ ὑπαὶγ ἀρέπου μα οου]Ἱὰ 
ῬΓΕνΑΙΪ οὐ δνουυροαν ἴο ροίνε ἢϊηθ ψηδΐανου Π6 
ψδηϊοά, Ποιηομπᾶχ 8814 : “" Νοίηϊηρ βίσδηρα ἴῃ ὑμαῦ! 
1 δτὴ ἰῃ ἴῃ β81η6 ἰδ: 6885 : ΤΌΠΟΥ τὰθ ἴο 86 ὑτεδά- 
ὙγΟΙΉ 88, ἢ γοὺ κα, ἃπα γοι 5841] 5866 πη ρεῦύβυδαβ 
ΒΕΓ ἴο σῖνα τὴ Ὀγεδά ψι ἢ ἃ 5'πρ]6 850Ρ6}1} δπὰ ἃ ὑΐηγ 
οἤδυτη ᾿᾿-- παρ] γίηρ ὑΠδὺ ἃ οΟἰῃ 18 ἃ8 ζοΟα 85 ἃ 5Ρ6]]. 
ῆθηῃ Ηεγοάθϑ,, [ῃς βυρεουϊαϊννεα, ννγὰ8 που ηρ; 

ἴῃς6 ργεπιαΐατα ἀδαὺ οὗ Ῥοϊγάδιοος δηα ψδηῖεα ἃ 
σμαγίοῦ τ ρΌ]ΑΥΥ τηδαα ΤΟΔΟῪ δηα ἢοΥβαβ ρὰΐ ἴο ἰΐ 
7υϑὺ 85 1 1ὉΠ6 ΟΥ ψετα ροίπρ ἴον ἃ ἀγίνβ, ἃπα αἴ ΠΠΟΡ 
ΓΟΡΌΪΔΕΙΪΥ βεγνϑα ἴον πίμ), ϑδιομαχ ψψεπὶ ἴο έτη δηά 
5814: “1 γὼ ὈΓΪηρίηρ γοὰ 8 τη 6558 956 ἴτοτη Ροϊγάδιιοαβ. 

1 Ῥρογορτίηιβ Ῥγούθυβ, οὗ ψῃοΒθ6 ἀθδαύῃ δῃηὰ ὑγδηῃβίαύϊοῃ ἴο ἃ 
ΠΙΡΠΘΥ βρθθγο Γλιοίδῃ ἢ88 τνιυθη 1π “ΤΏὴ6 Ῥαββὶπρ οὗ Ῥδσο- 
ζΥΪΏΒ,᾽ οΔΡΓΙΘα 18 " ἀορρΊΒΠ 688 ᾿ (ΟΥ̓ οἾ81) ὕο Θχύγθπηθβ. 

3 Ἠογοᾶββ Αὐδουβ. Ῥοϊγάθιυοοβ νγ8ἃ8 ἃ [δνουγὶῦθ 5] 9. 
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τινα ἐπιστολήν. ἡσθέντος δὲ ἐκείνου καὶ οἰηθέν-. 
τος ὅτι κατὰ τὸ κοινὸν καὶ αὐτὸς τοῖς ἄλλοις 
συντρέχει τῷ πάθει αὐτοῦ, καὶ εἰπόντος, Τί οὖν, 
ὦ Δημῶναξ, Πολυδεύκης ἀξιοῖ; Αὐτιᾶταί σε, ἔφη, 
ὅτι μὴ ἤδη τ πρὸς αὐτὸν ἄπει. 

αὐτὸς υἱὸν πενθοῦντε καὶ ἐν σκότῳ δῦ 
ἑαυτὸν καθείρξαντι προσελθὼν ἔλεγεν μάγος τε 
εἶναι καὶ δύνασθαι αὐτῷ ἀναγαγεῖν τοῦ παιδὸς τὸ 
εἴδωλον, εἰ μόνον αὐτῷ τρεῖς τινας ἀνθρώπους 
ὀνομάσειε μηδένα πώποτε πεπενθηκότας" ἐπὶ 
πολὺ δὲ ἐ ἐκείνου ἐνδοιάσαντος καὶ ἀποροῦντος---οὐ 
γὰρ εἶχέν τινα, οἶμαι, εἰπεῖν τοιοῦτον--- Εἶτ᾽, ἐφ, 
ὦ γελοΐε, μόνος ἀφόρητα πάσχειν νομίζεις μηδένα 
ὁρῶν πένθους ἄ ἄμοιρον; 

Καὶ μὴν κἀκείνων καταγελᾶν ἠξίου τῶν ἐν 26 
ταῖς ὁμιλίαις πάνυ ἀρχαίοις καὶ ξένοις ὀνόμασι 
χρωμένων" ἑνὶ γοῦν “ἐρωτηθέντι ὑπ᾽ αὐτοῦ λόγον 
τινὰ καὶ “ὑπεραττικῶς ἀποκριθέντι, Ἐγὼ μέν σε, 
ἔφη, ὧ ἑταῖρε, νῦν ἠρώτησα, σὺ δέ μοι ὡς ἐπ᾽ 
᾿Αγαμέμνονος: ἀποκρίνῃ. 

Εἰπόντος δέ τινος τῶν ἑταίρων, ᾿Απίωμεν, 21 
Δημῶναξ, εἰς τὸ ̓ Ασκληπιεῖον καὶ προσευξώμεθα 
ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ, Πάνυ, ἔφη, κωφὸν ἡγῇ τὸν 
᾿Ασκληπιόν, εἰ μὴ δύναται κἀντεῦθεν ἡμῶν 
εὐχομένων ἀκούειν. 

᾿Ιδὼν δέ ποτε δύο τινὰς φιλοσόφους κομιδῇ 28 
ἀπαιδεύτως ἐν ξητήσει ἐρίζοντας καὶ τὸν μὲν 
ἄτοπα ἐρωτῶντα, τὸν δὲ οὐδὲν πρὸς λόγον πο- 
κρινόμενον, Οὐ δοκεῖ ὑμῖν, ἔφη, ὦ φίλοι, ὁ μὲν 
ἕτερος τούτων τράγον ἀμέλγειν, ὁ δὲ αὐτῷ 
κόσκινον ὑποτιθέναι; 

᾿Αγαθοκλέους δὲ τοῦ Περιπατητικοῦ μέγα φρο- 29 
Ι 58 
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Ηετοάθβ νν88 ρβαβϑᾶ δηά ἐπουρῃῦ ὑπαὶ Πειηοπᾷχ, {Κὸ 
ΘΝΘΙΥΟΙΘ 6Ϊ56, νγνὰβ [Δ]Π1ρ᾽ ἰῃ ἢ ἢ15 Ἰθμουγ ; 80 ἢ6 
βδἰα : ὟΥὙὲ11, νμῖ Ὧοε65 Ροϊγάδθιςθβ νδηΐ, Ἰειηομπᾶὰχ ἢ τ᾿ 
“Ἡς ἢπας ἔδλυ]ϊ ὙΠ ἢ γου," 5814 6, “ ἔοσ ποὺ ροΐηρ; 
ἴο ]οΐηῃ ἢϊΐτη δὺ οποα "᾿ 

Ης νεπὺ ἴο ἃ πηᾶῃ ΨῇῆοΟ νγᾶβ8 ΠΟ ΓΠΪΠΡ᾽ 1η6 ἀθαῖῃ 
οὗ ἃ 80η δῃᾶ δὰ ϑβιῦ Ὠἱτηβοὶ ἀρ ἴῃ {πὲ Αγ, ἀπά 
ἴο]α ἰμα ὑπαὶ ἢδ νγᾶβ ἃ βούοοσδὺ ἃπᾶ οου]α ταΐβα ὑῃ6 
Ῥογ᾽5 βι!δάβ ἴοῦ ἢΐπῃ 1ἔ ΟἹ] ἢ6 ψουα πᾶς [ἤγεα 
ΙΏ6 ΨὴΟ Πα ΠΕνΘΥ ΤΟ Θα ἴῸΓ δῆγοῦα. Ὑ επ [ἢ 6 
τηδη Ποϑβιϊαϊοα Ἰοπρ ΔΠα τννᾶ8 ρευρὶεχεά---Ἰ βαρροβα Πα 
οου]α ποὺ πδῖὴθ ἃ β'πρὶα οη6--- ϑειηομπᾶχ 58]α : “"υόοὰ 
τ] Ἰο]ου 5 ἔθ!]ονν, ἀο γοιὺ ὑπ1ηῖκ, Πθ πη, ὑῃαὺ γοὺ 8] ὁπ α 
Βι δν Εγοπα Θπαυγᾶποθ, ΠΏ ΘΠ γοῦ 566 ἰῃδΐῖ ποροαν 
5 υπαοαυδίηϊεα νὰ τηουγηΐηρ ἢ ἢ 

Ης αἷβθο ᾿κβρά ἴο ροκβ ἔχῃ δ ὑμοβαὲ 0 86 
ΟΡ βοϊεῖβ δῃᾶ ὑπυβυὰὶ ψψογάβ ἰῃ σοηῃνογβαίίοη ΕῸΣ 
ἰπϑδίδῃοθ, ἴο ἃ τϑη ΨὴΟ ἢδα Ὀδθηὴ δϑκεα ἃ οἽοδζαϊῃ 
αυσϑίίϊοθ ΟΥ̓ ἢΐπι πα ᾿δὰ δηβνεγεα ἴῃ ἰαγ- εἰς θα 
ὈοοκΚ-ἰδησυάρσε, ἢῈ 5814 : “1 δϑκεα γοὰ πον, "υΐ γουῦ 
ΔΏΒΨΘΥΙ τῃ6 8ἃ5 ἰἔ 1 δᾶ δεκρα ἴῃ Αρδπλθιη ΠΟ 8 
ἄἀδγ.᾿" 
ἴγμεη ΟἿΘ6 οὗ ἢϊς ἐγ ηα5 ϑαἱα : ““Πεοιηομᾶχ, Ἰοὺ 8 

8ο ἴο ἴῃ6 Αδβουϊαρίιμη ἃπα ΡΥΔΥῪ ΤῸΣ ΤΥ 500, 6 
ΓΟΡΙΙοα : “Ὑοὰ τηυθὺ ὑπίηῖς Αδβουϊαρίυ8 νοὺν ἀεδΐ, 
ὑπαὶ μ6 οἂπῦ ΠΘΆΓ ΟΥ̓ ῥγᾶγοιβ ἔζγοια ψῃθτα Μὲ 
ἅΥῈ "ἢ 

Οη ββθαείῃρ ὕνο ρῥῇ:οβθορῆοσβ νΈΎΥ ἱρηουδηῦ νυ 46- 
μαϊηρ ἃ σίνϑη βυ ]εοῦ, ὁΠ6 8Δϑκίηρ' 51}γΥ χυσβίϊοῃβ δπα 
Ππ6 οὔπον ρσίνίηρ, Δβνν 8 ὑμαὺ εγα ποῦ δὺ 41} ἴο {πΠ6 
Ροϊηῖ, Π6 5816 : ““Ἰ)οοβη ὑ 1 βϑεῖὰ ἴο γου, ἔγίθ πα, 
ὑπὸ ομα οὗ ἴπεβα ἔθ]]ονν8 15 πὲ] κΚίησ ἃ Π6-ροαὺ δηά 
ὑΠε οἴδεν ἰ5 Πο]αϊηρ᾽ ἃ βἷθνα 0 δῖτὴ ἢ 
δὴ Αραΐδμοςοϊεβ ἰῃῆς Ῥεσγίραϊθις νγὰβ Ὀοδβιϊηρ 
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νοῦντος ὅτι μόνος αὐτός ἐστιν καὶ πρῶτος τῶν 
διαλεκτικῶν, ἔφη, Καὶ μήν, ὦ ὧ ᾿Αγαθόκλεις, εἰ μὲν 
πρῶτος, οὐ μόνος, εἰ δὲ “μόνος, οὐ π ὥτος. 

Κεθήγον δὲ τοῦ ὑπατικοῦ, ὁπότε διὰ τῆς 
Ἑλλάδος εἰς τῆν ᾿Ασίαν ἀπῇει πρεσβεύσων τῷ 
πατρί, πολλὰ καταγέλαστα καὶ λέγοντος καὶ 
ποιοῦντος, ἐπειδὴ τῶν ἑταίρων τις ὁρῶν ταῦτα 
ἔλεγεν αὐτὸν μέγα κάθαρμα εἶναι, Μὰ τὸν Δί᾽, 
ἔφη ὁ Δημῶναξ, οὐδὲ μέγα. 
,Καὶ ᾿Απολλώνιον δέ ποτε τὸν φιλόσοφον 

ἰδὼν μετὰ πολλῶν τῶν μαθητῶν ἐξελαύνοντα--- 
ἤδη δὲ ἀπῇει μετάπεμπτος ὡς ἐπὶ παιδείᾳ τῷ 
βασιλεῖ συνεσόμενος---Προσέρχεται, ἔφη, ᾿Απολ- 
λώνιος καὶ οἱ ᾿Αργοναῦται αὐτοῦ. 
Ἄλλου δέ ποτε ἐρομένου εἰ ἀθάνατος αὐτῷ 

ἡ “Ψυχὴ δοκεῖ εἶναι, ᾿Αθάνατος, ἔφη, ἀλλ᾽ ὡς 
πάντα. 

Περὶ μέντοι Ἡρῴδου ἔλεγεν ἀληθεύειν τὸν 
Πλάτωνα φάμενον, οὐ μίαν ἡμᾶς ψυχὴν ἔχειν" οὐ 
γὼρ εἶναι τῆς αὐτῆς ψυχῆς “Ῥήγιλλαν καὶ Πολυ- 
δεύκη ὦ ὡς ζῶντας ἑστιᾶν καὶ τὰ τοιαῦτα μελετᾶν. 

᾿πτόλμησε δέ ποτε καὶ ᾿Αθηναίους ἐρωτῆσαι 
δη ημοσίᾳ τῆς προρρήσεως ἀκούσας, διὰ τίνα αἰτίαν 
ἀποκλείουσι τοὺς βαρβάρους, καὶ ταῦτα τοῦ τὴν 
τελετὴν αὐτοῖς καταστησαμένου Εὐμόλπου βαρ- 
βάρον καὶ Θρᾳκὸς ὄ ὄντος. 

Ἔπεὶ δέ ποτε πλεῖν μέλλοντε αὐτῷ διὰ 
χειμῶνος. ἔφη τις τῶν φίλων Οὐ δέδοικας μὴ 
ἀνατραπέντος τοῦ σκάφους ὑπὸ ἰχθύων κατα- 

: 
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{παὶ μῈ νγὰβ ἢγβὶ διποπρ (πα Ἰορίοἰδη5--ἐπαῦ ὑπογὰ 
8 ΠῸ ΟὔΠΕΟΥΙ, ἢ6 5ἱά : ““ Ὁοιηξ πον, Αραΐμοοϊθβ; 1 
ἴῃ 6.6 15 0 οὔ ὺ, γοὰι δῖα ποὺ ἤχει: [ἢ γοὺ ἅγε ἢγϑ, 
δὴ ὉΠαγα ἅγὰ οὐουβ. 

Οεἴπεριβ ἴῃς οχ-οοηβαὶ, σοίηρ Ὁ. ΨΥ οὗ στεεοα 
ἴο Α5ϊ64 ἴο Ρὲ πιὶς {αΠοτ᾽ 5 ΠΠουϊοπδηΐ, αἸα δπα 56]α 
ἸΏΔΗΥ τἱαϊουϊουβ ἐπηρθ. Οπς οὗ ἴπε6 ἔτ θπαᾶβ οὗ 
Ἰδειλομπᾶχ, Ἰοοκίὶπρ' ὁπ, 5814 πὲ 6 νὰβ ἃ ργδδὶ ροοα- 
ἴογ-ποϊῃίηρ. ““Νο, ἢε ἰβη᾽ ὑ, εἰ ποτ, 5814 [6----““ ποῦ ἃ 
στοαῦ ομδ [ἢ 
γῆδη ἢ 88νν Αρο]Ἱομίυ5. ἔπε ρὨΙ]Οϑορἢ ον ᾿θανίηρ 

1πΠ6 οἷἶγ νι ἃ ταυδυααάς οὗ αἰδοῖ 01685 (Π6 ννᾶ8 
Ο4116 ἀννὰν ἴο θὲ ἴαΐοῦ ἴο πε διηρϑοῦ), )ειηο- 
ΠΑΧ ΓΕΟΙ]ΔΥΚΟα : “Τῆογο ροοθθ Αροϊ]]οπίὰ8 ἃπᾶ ἢ 8 
Ατροηδαῖβ "1 
Ώδἢ ἃ δ δϑκεα ἔξ ἰἔ μὲ τπουρῃῦ ἐπα ὑΠ6 

501.] ννᾶβ5 ᾿πημηοῦΐδὶ, ἢ6 58, : “Υ65, θῦ ΠΟ ΤηΟΥ6 50 
ὉΠ δνευυτ ῃίηρ 6]56.᾿ 

Τουςπίηρ Ηετοάθθ ἢ6 τειηματκεαα ὑπαὶ Ρ]αῖο ννᾶβ 
γῆν ἴῃ βαγίηρ ὑΠᾶὺ ψὰ πᾶνε τόσα ἔπδη οπα 800], 
ἴον ἃ τωδῃ ἢ ΟὨΪΥ ομα οου]α ποῖ ἔεαδὶ ΒδρΊ]Πα 2 δπα 
Ῥοϊγάευςεβ 8ἃ8 1 παν 6 5}}}} αἰΐνε δηά βὰν ψηῃδὺ 
Βα α]ά ἰῃ ΠΒὶ5 ἸδοΐαΓο8. 

Ομοθ, οὐ ἤοαιίησ ἴῃς ρῥγοοϊαυηδίίζου ψ ῃ]οἢ ρῥτα- 
σοάθβ {Π6 τηγϑίοσίθεθ, ἢ6 πιδάθ Ροϊά ἴο δ5κ τῃ6 
ΑἰΠΘηΐδη5 ΡΌΡ]ΟΙΥ ΨὮΥ {ῃ6Υ δχοϊυάθ ἔοργε  ΚΉΘΙ5, 
ΡΥ ΟΌΪΑΥΥ δ5 ὑΠ6 ἔουπαεν οὗ ὑπΠ6 τίῖϊθ, ΕἸ ΟΙρι8, 
νγ88 ἃ ἔοτοῖρ ΕΓ ἈΠα ἃ ΤἬτδοίδη ἴο Ροοὺ ! 

Αραΐῃ, ἤδη ἢ6 νγ85 ἱπίε παϊπρ ἴο 8Κ6 ἃ νογᾶρα 
ἷῃ νυἱηΐου, οὴ6 οὗ 15 ἔθ ηα 5. γοιηδυϊκοα: “ Ατοη ἑ 
γοὺ δἴγαϊα ἴῃς Ροαὺ ψ}}} οαρβίζε 8δηα ἴῃς6 ἤβἢεθβ ψ}}} 

1 ΑἸΙυαϊηρ ἴο ΑΡο]]οπΐαβ οὗ Βμοά65 πᾶ ἢϊ8 ροθῖῃῃ οὐ 6 
Ατροηδιιῦθ, δπα 1] γίηρ ὑμδὺ 0118 τγὰβ δηοῦμον αὐϑϑῦ οὗ {6 
(οϊήθη ΕἼΘ6θοα. 2 ΝΠ οὗ Ηθγοάββ. 

1Ι61 
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βρωθῇς; ᾿Αγνώμων ἂν εἴην, ἔφη, ὀκνῶν ὑπὸ 
ἰχθύων κατεδεσθῆναι τοσούτους αὐτὸς ἰχθῦς 
καταφαγών. 

Ῥήτορι δέ τινι κάκιστα μελετήσαντι συνεβού- 
λευεν ἀσκεῖν καὶ “γυμνάξεσθαι' τοῦ δὲ εἰπόντος, 
᾿Αεὶ ἐπ᾽ ἐμαυτοῦ “λέγω, Εἰκότως τοίνυν, ἔφη, 
τοιαῦτα λέγεις μωρῷ ἀκροατῇ ὦμενος. 

Καὶ μάντιν δέ ποτε ἰδὼν ημοσίᾳ ἐπὶ μισθῷ 
μαντευόμενον, Οὐχ ὁρῶ, ἔ ἔφη, ἐφ᾽ ὅτῳ τὸν μισθὸν 
ἀπαιτεῖς" εἰ μὲν “γὰρ ὡς ἀλλάξαι τι δυνάμενος 
τῶν ἐπικεκλωσμένων, ὀλίγον αἰτεῖς ὁπόσον ἂν 

αἰτῇς, εἰ δὲ ὡς δέδοκται τῷ θεῴ πάντα ἔσται, τί 
σου δύναται ἡ μαντική; 

Πρεσβύτου δέ τινος Ῥωμαίου εὐσωματοῦν- 
τος τὴν ἐνόπλιον αὐτῷ μάχην πρὸς πάτταλον 
ἐπιδειξαμένον καὶ ἐρομένου, Πῶς σοι, Δημῶναξ, 
μεμαχῆσθαι ἔδοξα; Καλῶς, ἔφη, ἂν ξύλινον τὸν 
ἀνταγωνιστὴν ῃς. 

Καὶ μὴν καὶ πρὸς τὰς ἀπόρους τῶν ͵ , ἐρωτή- 
σεων πάνυ εὐστόχως παρεσκεύαστο' ἐρομένου γάρ 
τίνος ἐπὶ χλευασμῷ, Εἰ , χιλίας μνᾶς ξύλων 
καύσαιμι, ὦ Δημῶναξ, πόσαι μναῖ ἂν καπνοῦ 
γένοιντο; Στῆσον, ἔφη, τὴν σποδόν, καὶ τὸ λοιπὸν 
πᾶν καπνὸς ἔσται. 

Πολυβίου δέ τινος, κομιδῇ ἀπαιδεύτου ἀνθρώ- 
που καὶ σολοίκου, εἰπόντος, Ὁ βασιλεύς με 
τῇ Ῥωμαίων πολιτείᾳ τετίμηκεν" Εἴθε σε, ἔφη, 
ἄλληνα μᾶλλον ἢ Ῥωμαῖον πεποιήκει." 
᾿Ιδὼν δέ τινα τῶν εὐπαρύφων ἐπὶ τῷ πλάτει 

τῆς πορφύρας μέγα φρονοῦντα, κύψας αὐτοῦ 
πρὸς τὸ οὖς καὶ τῆς ἐσθῆτος λαβόμενος καὶ δείξας, 

1 πεποιήκει ΒΕΚΙΚΟΡ : πεποίηκεν Μ5Ν. 
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εδὺ γου ἢ. “41 5ῃου]ά θὲ δὴ ἰηρταῖδ, βαἰᾷ ἢς, “1 1 
866 ΔΩΥ Ρομδα ρουὺ Ἰεἰδίηρ [Π6 ἤβῃθϑ. εαὖ τη, 
δ η 1 άνα δαΐθῃ 50 τδην οὗ ὑἤδιῃ "ἢ 

Αῃ οἴαῖοῦ ψῇοβε Ἃ 6] νεῖν νὰ Ψψγεΐομεα ννᾶ8 
Δαν86 6 ὈΥ Πῖτα ἴο ρῥγδοῖϊβε δπηα δχϑγοῖβε ; οὐ ἢΐβ 
Τρ  γηρ: “1 ἂἃτπὰ ἃἰνᾶγβ τοοϊδίϊηρσ ἴο ταγ861 ἢ, 
Βεδιμομπᾶχ δηβνετεα: “ΤΟ πῸ ΨΟΠΑΘΥ γοὺ τοοῖϊε 
ὑπαῦ ννᾶν, νυν ἃ ἴοο] ἔοτ ἃ ἤδᾶγεὺ "ὦ 

Αρϑδίῃ, οἢ βεαείηρ ἃ βοοίῃϑαγυδ τηδκα ΡῈ] ς ἔογεοαϑῖβ 
ἴῸΓ ΤἸοΠΘΥ, 6 8414: “1 ἀοπ᾽ ἢ 566 οὴ νγῆδϊ σγουπά γουὺ 
οἸαίτα ὑπὸ δα : [ἢ γοὺ ὑπῚη} γοὺ οδη οἤδηρσε ἀεβίην 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ΨΔΑΥ͂, γοῖ 881. ἴοο |{{016, ἤόννεν ον πο ἢ γοὰ 
51; θυΐ 1 Θνευυυίηρ 15 ἴο ἤὰγ ουΐ 85 Ηδανε ἢδ8 
οταδίηδα, νι ηδὺ ροοα 15 γοῦν βοοῦῃβδυϊηρ ὃ 
θη ἃ Ἐοιμδὴ οἷξοεσ, νψε]]-ἀθνοορεα ρῥῇῃγϑίο- 

411γ, σᾶνε Ὠἷπὶ δὴ Ἔχ ἱτίοη οὗ βυνογά-ργδοῖίοα οὴ ἃ 
Ροβί, δπα δϑβκθᾶ : “αὖ αἰά γοὰ ὑπὶπκ οὗ τὴν 
Βυν ΟΥἀβιδ 810, Πετηοπᾶχ ὃ Π6 588]4 : “ΕἾΠΕ, 1 γοῦ 
Πᾶνα ἃ ψοοῦθῃ δΔανοιβασυ "ἢ 

Μογϑονθυ, ἤθη αυθβϑῦϊοηβ ΕΥῈ ὉΠΔΉΒ ΕΔ 0 ]6. ἢδ 
ΑΙνναγβ Πδα δὴ δρὶ τεϊογσὶ τεδᾶυ. ΏΘη ἃ τηϑη δϑικεὰ 
Ηἰμὰ Ῥαπίθυηρ]γ : ΚΕ 1 Θῃου]α υγη ἃ ὑδμπουβαπα.. 
Ρουμπαάβ οὗ νοοά, ᾿επηοπᾶχ, ΠΟΥ ΤΔΗΥ͂ ρουπαβ οὗ 
50 Κα ψου]Ἱα [Ὁ τηάκο ἢ ἢδ τερ] δα : “νεῖρῃ τῃς 
Δ5ἢ68 : 4}1 ὑπ6 τεϑὺ ψ1}} 6 ϑυροϊζθ.’ 

Α τδη πϑιμθα Ροϊυθίιβ, αυϊΐα ὑποαμποαϊεα δηα 
ὈΠΡΤΔΙΩΤ δ οὶ, βαϊα : “ ΤῊΘ ΘΙΡΟΤΟΡ ἢδ8 Ποπουγεα 
6 ψιῸ} [6 Βομηδη οἰ σε θη} 0ρ. “ΟΠ, νῇἢ 
ἀΙἰάπ᾿ Ὁ ἢ6 τᾶκα γοὺ ἃ Οσθοκ ἰπδίεδα οὗ ἃ Βοῃηδη 9" 
βδῖα ἢδ. 

Οὐ βεείῃρ δὴ αγίϑιοοταῦ ψῆο βεὺ ρσγοδὶ βἴογε ὁἢ 
[6 ὑγεδαϊῃ οὗ ἢ8 ρυγρ]6 Ὀαῃά, ]1)εηηομᾶχ, ἰακίηρ 
Βο]α οὗ [πε σαγτηθηῦ ἀπα οδ  ]πρ' ἢΐ5 αὐϊεπτίοη ἴο ἰὖ, 
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Τοῦτο μέντοι πρὸ σοῦ πρόβατον ἐφόρει καὶ ἦν 
πρόβατον. 

᾿Επεὶ μέντοι λουόμενος ὥκνησεν ἐς τὸ ὕδωρ 
ζέον ἐμβῆναι, καὶ ἠἡτιάσατό τις ὡς ἀποδειλιά- 
σαντα, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὑπὲρ πατρίδος αὐτὸ πείσε- 
σθαι ἔμελλον; 

᾿Ἐρομένου δέ τινος, Ποῖα νομίζεις εἶναι τὰ ἐν 
“Αὐδου; Περίμεινον, ἔφη, κἀκεῖθέν σοι ἐπιστελῶ. 

᾿Αδμήτῳ δέ τινι ποιητῇ φαύλῳ λέγοντι γεγρα- 
φέναι μονόστεχον ἐπίγραμμα, ὅ ὅπερ ἐν ταῖς διαθή- 
καὶς κεκέλευκεν ἐπιγραφῆναι αὑτοῦ τῇ στήλῃ.---- 
οὐ χεῖρον δὲ καὶ αὐτὸ εἰπεῖν, 

Γαῖα λάβ᾽᾽ Αδμήτου ἔλυτρον, βῆ δ᾽ εἰς θεὸν 
αὐτός--- 

γελάσας εἶπεν, Οὕτω καλόν ἐστιν, ὦ ̓ Αὅμητε, 
τὸ ἐπίγραμμα, ὥστε ἐβουλόμην αὐτὸ ἤδη ἐπι- 
γεγράφθαι. 

᾿Ιδὼν δέ τις ἐπὶ τῶν σκελῶν αὐτοῦ οἷα τοῖς 
γέρουσιν ἐπιεικῶς γίνεται, ἤρετο, Τί τοῦτο, ὦ 

' Δημῶναξ; ὁ δὲ μειδιάσας, Χάρων με ἔδακεν, ἔφη. 
Καὶ μέντοι καὶ Λακεδαιμόνιόν τίνα ἰδὼν τὸν 

αὑτοῦ οἰκέτην μαστιγοῦντα, Ἰαῦσαι, ἔφη, ὁμό- 
τιμον σαυτοῦ τὸν δοῦλον ἀποφαίνων. 

Δανάης δέ τινος πρὸς τὸν ἀδελφὸν δίκην 
ἐχούσης, Κρίθητι, ἔφη, οὐ γὰρ εἶ Δανάη ἡ 
᾿Ακρισίου θυγάτηρ. 
Μάλιστα δὲ ἐπολέμει τοῖς οὐ πρὸς ἀλήθειαν 

ἀλλὰ πρὸς ἐπίδειξιν φιλοσοφοῦσιν" ἕνα γοῦν ἰδὼν 
Κυνικὸν τρίβωνα μὲν καὶ πήραν ἔχοντα, ἀντὶ δὲ 

τό4 

42 

48 

44 

4 

46 

471 

48 



3 ὈΕΜΟΝΑΧ 

βδϊα ἴῃ 5 ΘΓ : ““Α 5ῆδδρ ψόσὰε {815 βεΐοσε γου, δῃηὰ 
ἢδ νν5 υΐ ἃ Β66ρ ἴογ 81] ὑμαῖ 
Ώδη ΒῈ νᾶβ ἰδκίηρ ἃ Ραΐῃ δηᾶ Ἠεοβιϊαϊθα ἴο 

δηΐου ἴπα βἰθδιηΐηρ νναῖοσ, ἃ τδῃ γΟρΡΙΌΔΟΒΘα Πϊΐπη 
νὴ οονγαγάϊοθ. “ ΤῸ]] τηθ,᾿ 88] 4 6, ““νὰβ [ὩΥ̓ 
σΟΙΠΕΥΥ δὺ δἴακα ἴῃ {Π6 τηδίξογ ἢ ἢ 
ὝΒδὴ βοιηθοθθ δϑδκοὰ τω: “αὶ Ὧἀο γοὰ 

ὙΠπκ [Ὁ 15 Κα ἰπ Ηδάε68 ὃ ἢς τερ]!εα : “γγαϊ ἃ 
οἱ, ἀπὰ [11] βεπα γοὺ ψοζαὰ ἴσοι ἔπαγε 1 
Α νῆα Ροδὲ πδιηδά Αἀπιδῖυβ ἰο]ὰ μι ὑμαὶ 6 

ἢδα ντὶτῦδη δὴ Θρ ΓΔ Ρἢ ἴῃ ἃ 51πρ]6 Ἰἰπα δπα δα σίνϑῃ 
ἰπϑίγα οὕ] 0.5 ἴῃ ἢΪ5 Ψν1}} ἴο ᾶνε Ὁ σἀγνϑα οἱ Πἷβ τοιῃὉ- 
βίοῃθ. [ὩΔΥ ἃ5 ΨῈ6]] αυοῖς ἰΐ ΘΧΔΟΙΙΥ : 

“Ἑατίῃ, ἴῃ ἔπ γ Ὀοβοιι γεσοῖνα Αἀμπχείιβ᾽ 85 Πυδὶς ; ἢς᾿ 5 
] 37 ἃ 5οᾶ πον ! 

Ἰλδιλομᾶχ 8814 ψἹτἢ ἃ δ ρἢ : “ ΤῊΘ Θρ  ΔΡἢ 15 50 ἤπθ 
{π40 1 ψ 8} 1Ὁ γογα ΔΙγεδαν οἀγνοα Τ᾿’ 

Α χηῆδὴ ϑ887ὺ Οἡ ἴπε6 ἰερβ οὗ [οηοπαχσ ἃ 
αἰβοοϊογαϊΐϊοη οὗ [6 βογτῦ ὑπαὶ 15 παΐυσαὶ ἴο οἱὰ 
ΡΘοΟρΙθ, δῃὰ δῃαυϊγεα: “μαι 5 ὑπαῖ, Ποιμοηᾶχ ἢ ὑ᾿ 
ὙΙὮ ἃ δ8:}}}16 ἢθ βαϊὰ : “ΤῈ ἔευσυτηδη᾿ 5 ἰοοίῃ- 
της 1 
,Ἡς 88νν ἃ ϑραγΐδῃ. Ῥδϑαϊϊπρ ἃ 8ϊανβ, δπᾶ αϊά : 

Κβἴορ ἰγϑαϊηρ Ηΐτη ἃ5 γοῦν αι] 11 
θη ἃ ψοθδὴ πδιηθα δηδα Πδὰ ἃ ἀϊβραυϊε 

νὴ ΠΘΡ Ὀγοῦπμεσ, ἢ6 βαἰα : “Ο6ο ἴο αν ' ΤΒοιρἢ 
γΟῸΓΡ πδῖὴθ ὈῈ δπδθ, γοὺ ἃγὰ ποὺ [6 αἀδυρῃζεον οὗ 
Αογβίυβ (δ ν]655).᾿ 

ἌΡονς 811, ἢ ηδάθβ νὰ οὐ ἔποβα γγῆο οὐ] ϊναῖα 
ΡὨΙΠΟΒΟΡΩΥ ἴῃ {με βρί γι οὗ ναἱῃρίοτυ δηα ποῖ ἰπ {πα 
βρί τι οὗ γσυΐῃ. ΕῸΣ δχϑρ]θ, οἢ βθείῃρ ἃ Ογπὶς νἹ} 
ΟΙοακΚ πα νδ]]εῖ, θαΐ νι ἃ Ρὰγ (ΒΥΡθσῸἢ) ἴοσ ἃ 

1 ὙΥΒΙρΡΡίην ννἂβ ἃ δαύιγο οὗ ὑμ6 δραγίδῃ ὑγαϊηϊην. 
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ΤΗΕ ΜΨΟΚΚΒΕ ΟΕ ΤύΌΟΙΑΝ 

τῆς βακτηρίας ὕ ὕπερον, καὶ κεκραγότα καὶ λέγοντα 
ὅτι ᾿Αντισθένους καὶ Κράτητος καὶ Διογένους ἐ ἐστὶ 
ξηλωτής, “Μὴ ψεύδου, ἔφη, σὺ γὰρ Ὑπερείδου 
μαθητὴς ὧν τυγχάνεις. 

Ἐπεὶ μέντοι πολλοὺς τῶν ἀθλητῶν ἑώρα 
κακομαχοῦντας καὶ παρὰ τὸν νόμον τὸν ἐναγώνιον 
ἀντὶ τοῦ παγκρατιάξειν δάκνοντας, Οὐκ ἀπει- 
κότως, ἔφη, τοὺς νῦν ἀθλητὰς οἱ παρομαρτοῦντες 
λέοντας καλοῦσιν. 

᾿Αστεῖον δὲ κἀκεῖνο αὐτοῦ καὶ δηκτικὸν ἅμα 
τὸ πρὸς τὸν ἀνθύπατον εἰρημένον" ἦν μὲν γὰρ 
τῶν πιττουμένων τὰ σκέλη καὶ τὸ σῶμα ὅλον" 
Κυνικοῦ δέ τινος. ἐπὶ λίθον ἀναβάντος καὶ αὐτὸ 
τοῦτο κατηγοροῦντος αὐτοῦ καὶ εἰς κιναιδίαν 
διαβάλλοντος, ἀγανακτήσας καὶ κατασπασθῆναι 
τὸν Κυνικὸν κελεύσας ἔμελλεν ἢ ξύλοις συντρί- 
ψειν ἢ καὶ φυγῇ ζημιώσειν' ἀλλ᾽ ὅ γε Δημῶναξ 
παρατυχὼν παρῃτεῖτο συγγνώμην ἔχειν αὐτῷ 
κατά τινα πάτριον τοῖς Κυνικοῖς παρρησίαν 
θρασυνομένῳ. εἰπόντος δὲ τοῦ ἀνθυπάτου, Νῦν 
μέν σοι ἀφίημι αὐτόν, ἂν δὲ ὕ ὕστερον ποιοῦτόν τι 
τολμήσῃ, τί παθεῖν ἄξιός ἐ ἐστιν; καὶ ὁ Δημῶναξ, 
Δρωπακισθῆναι τότε αὐτὸν κέλευσον. 
Ἄλλῳ δέ τίνι στρατοπέδων ἅμα καὶ ἔθνους 

τοῦ μεγίστου τὴν ἀρχὴν ἐμπιστευθέντι ἐκ βασι- 
λέως ἐρομένῳ, πῶς ἄριστα ἄρξει; ᾿Αοργήτως, 
ἔφη, καὶ ὀλίγα μὲν λαλῶν, πολλὰ δὲ ἀ ἀκούων. 

᾿Ερομένῳ δέ τινι εἰ καὶ αὐτὸς πλακοῦντας 
ἐσθίοι, Οἴει οὖν, ἔφη, τοῖς μωροῖς τὰς μελίσσας 
τιθέναι τὰ κηρία; 
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ὈΕΜΟΝΑΧ 

βἰδῆῖ, οῸ νγὰ8 τηδκίηρ Δ ὈΡΓΟΔΥῚ Πα βαγίηρ ὑμαὺ Πα 
νγὰβ πε ἰο ον οὔὐ Απύϊϑίῃθμθθ, Οταΐθθ, δηά 

ΠὨίορεομθβ, θειηομαχ 588414: “ἢ οη δ 116} Υἵοὰ ἃ 
ΤΘΔΙΪΥ ἃ αἰβεὶρ]Ὲ οὗ Βαύβοι (Ηγρεοσίά 65 1) 
ΒΘ 6 8807 ΠΥ οὗ [τῆς δἰη]εῖεβ ἤρδέηρ 

ἔου! δπα Ὀγθακίηρ [Π6 γτὰ]65 οὗἩ ἴῃ ραγηθβ ὈῪ Ὀἱϊίηρ 
ἰηϑἰοδα οὗ θοχίηρ, Πα βδἱα : “9 Νὸ ψοῃᾶὸυ {Π6 διἰηῃ]οῖεβ 
οὗ [ἴῃ6 ργεϑβθηῆῦ ἀδὺ ἃζτεὲ Ἂδ]]6α “]οησβ᾽ ΟΥ̓ ὑμοὶν 
Πδηροβ-οὴ ἰ᾿ 

ΗΙ5 τορδῦῖκ ἴο ἴμ6 ργοοοῆϑιιϊ νὰβ δῇ Οῇδ6 
ΟΙενοῦ 8πα ουὐηρσ, ΤῊΪ8 δὴ νγὰ8 οπὲ οὗ {πεῸ βοσχὶ 
[πὶ 56 ροἰΐοῃ ἴο γσϑῆηονα ἢδῖγ ἔγομη ὑμὶν Ἰερδ δηάᾶ 
ὉΠ 6 ]ν 016 θοάϊθβ. ἤθη ἃ Ογηΐο τηουῃϊαα ἃ 5ἴοπθ 
ΔΠΔ ομασροα πὰ νι {Π]15, δοουβίηρ Ὠΐη οὗ 
Εἰειπλίπδου, ἢ6 νγὰβ ΔΏΡΤΥ, 86 ἴπ6 ἔδ]]ονν μδυ]θᾶ 
ἄονῃ ἃπα νγὰβ οὐ ἴπε ροϊπὺ οὗ σοπῆηϊηρ Πίτα ἰῃ ἐπα 
βίοοκϑβ οὐ βνθὴ βθηϊθηοίηρ Πΐτη ἴο 6χ1]6. Βυΐ Πειηοηᾶχ, 
γγὴ0 ννᾶβ ραβϑὶπρ' Ὀγ, Ὀερρεα πῖπιὶ ἴο ρᾶτάοῃ ἴπ6 τηδῃ 
ἔογ τηδκίηρ Ὀο]α ἴο 5ρθὰκ ἢ15 τηϊπα ἴῃ {πὸ ἐγδαϊ  οπαὶ. 
Ογηΐς νυ. Τῇ ῥτοοομβι] βδἱα : “611, 1 ν}}} Ἰοῖ 
Ἀΐτα ΟΥ̓ ἔογ γου [ἢ]15 ἐἴπιθ, θαΐ 1Γ ἢ Ἔνϑὺ ἀδγθβ ἴο 40 
ΒΆΘΗ ἃ [ῃϊπρ' ἀραΐῃ, ψψηδῦ 5Π4}} ὈῈ ἀοῃς ἴο ἢϊτῃ ἢ ̓ 
““Ἡδκνϑε ᾿ηπὶ ἀερί]αΐεα !᾿᾿ 5Ξ414 Πειμοηᾶχ. 

Ομς ἴο ψῃοια ἴμθ δροῖοῦ δὰ δηἰγιυβίθα {ῃς 
σοι οὗ Ἰαρίοηβ ἃπα οὗ {1|ὲ τηοϑὲ ἱπωρογίδηϊ 
ΡῬτονίηςοα δϑκθαὰ οιηομαχ ψμδῦ νγὰβ ἴπε βεϑὺ νὰν ἴο 
Θχθσοῖβα δυϊῃοσιγ. “Πομ᾽ ἢ Ἰοβ6 γοὺγ [απ ροΥ '  581αἃ 
Β6 : “2)ο 1{{]|6 τα! κίηρ δηα τὰς ἢ ]ἰϑίθηϊηρ "Ὁ 

ὙΥΒΘῚ ΒΟΠΊΘΟΠ 6 Δ8,.6α ἢΐη: ““0)ὸ ψοῖι εαῇ Ὠοπου- 
οἶκον δε τϑρι δα: “Ὑνμαῦ ! ἀο γοὰ ὑπίπκ {πε 
665 ἰδ ᾧρ ὑπεὶγ ΒΟΠΘΥ υ5ὺ ἔρον ἔοο]85 ὃ" 

1 ῬογθδΡΒ 8η τπηϊποόνῃ ΟΥμπῖο ; θαῦ 6 δῖηθ δ ὺ ὉΘ 86 
͵υδῦ ἴον 016 βακα οὗ ὕϑ ραῃ, ψιυμουῦ γοΐθγθποθ ἴο ἃ ἀθῆμῃ[ῦθ 
Ῥϑγβοῃ. 
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ΤΗΕ ΨΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

Πρὸς δὲ τῇ Ποικίλῃ ἀνδριάντα ἰδὼν τὴν χεῖρα 
ἀποκεκομμένον, ὀψὲ ἔφη ᾿Αθηναίους εἰκόνι χαλκῇ 
τετιμηκέναι τὸν Κυνέγειρον. 
Καὶ μὴν καὶ Ῥουφῖνον τὸν Κύπριον---λέγω 

δὴ τὸν χωλὸν τὸν ἐκ τοῦ περιπάτου--ἰδὼν ἐπὶ 
πολὺ τοῖς περιπάτοις ἐνδιατρίβοντα, Οὐδέν ἐστιν, 
ἔφη, ἀναισχυντότερον χωλοῦ Περιπατητικοῦ. 

Ἐπεὶ δέ ποτε ὁ Ἐπίκτητος ἐπιτιμῶν ἅμα συνε- 
βούλευέεν αὐτῷ ἀγαγέσθαι γυναῖκα καὶ παιδο- 
ποιήσασθαι-- πρέπειν γὰρ καὶ τοῦτο φιλοσόφῳ 
ἀνδρὶ ἕτερον ἀντ᾽ αὐτοῦ καταλιπεῖν τῇ φύσει--- 
ἐλεγκτικώτατα πρὸς αὐτὸν “ἀπεκρίνατο, Οὐκοῦν, 
ὧ ᾿Επίκτητε, δός μοι μίαν τῶν σαυτοῦ θυγατέρων. 

Καὶ μὴν τὸ πρὸς ἝἙρμῖνον τὸν. ᾿Αριστοτελικὸν 
ἄξιον ἀπομνημονεῦσαι: εἰδὼς γὰρ αὐτὸν παγ- 
κάκιστον μὲν ὄντα καὶ μυρία κακὰ ἐργαζόμενον, 
τὸν ̓ Αριστοτέλη δ᾽ ἐπαινοῦντα καὶ διὰ στόματος 
αὐτοῦ τὰς δέκα κατηγορίας ἔχοντα, “Ἑρμῖνε, 
ἔφη, ἀληθῶς ἄξιος εἶ δέκα κατηγοριῶν. 

᾿Αθηναίων δὲ σκεπτομένων κατὰ ζῆλον τὸν πρὸς 
Κορινθίους καταστήσασθαι θέαν μονομάχων, 
προελθὼν εἰς αὐτούς, Μὴ πρότερον ταῦτα, ὦ 
᾿Αθηναῖοι, “ψηφίσησθε, ἂν μὴ τοῦ Ἐλέου τὸν 
βωμὸν καθέλητε. 

᾿Επεὶ δὲ εἰς ᾿Ολυμπίαν σὴ ἀχθόμηι αὐτῷ 
Ἠλεῖοι εἰκόνα χαλκῆν ἐψηφίσαντο, Μηδαμῶς 
τοῦτο, ἔφη, ὦ ἄνδρες λεῖοι, μὴ δόξητε ὀνειδίξειν 
τοῖς προγόνοις ὑμῶν, ὅτι μήτε Σωκράτους μήτε 
Διογένους εἰκόνα ἀνατεθείκασιν. 

1 δ᾽ ἐπαινοῦντα Α.Μ.Η.: δὲ θαυμάζοντα ΕΥ᾿ὑΖβοῇθ : ̓Ἄριστο- 
τέλη καὶ Μ58., ΝΙ]όα, ννο βϑῦβ 0116 φοη)τηδ δέου ᾿Αριστφτέλη. 
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ΠΕΜΟΝΑΧ 

Οπ βεοΐῃρ πθᾶγ ἰῃς Ραϊηΐεα Ῥοσοῇ ἃ βἴδϊας ψ ἢ 
115 μΒᾶπᾶα ουὖ οἵ, Π6 γτοιμαγκοα ἰπῃδὰΐ 1 ννὰβ ργεϊυ 
Ιαῖε ἰπ 6 ἀν ἴον ἴῃ6 Αἰπθηΐδπ5 ἴο θὈ6 Ποπουγίπρ 
Ογμαρίγιβ  ψ ἢ ἃ ὈτόηΖα βἰαΐαα. 

Νοῖϊϊπρ ὑπαὶ Βυῆπυβ τῆς Ογρτίοῖϊα (1 τρϑᾶῃ {πὸ 
Ἰαῦηθ πηδὴ οὗἨ ἔπε βοῇοοὶ οὗ Ατίϑίοι ]θ) ννγὰ8 βρεπαϊηρ 
Ἰοἢ ἰὴ ἴῃ ἴπ6 νᾶ] κθ οὗὐ ἰμθὸ [γοουῃ, ἢς 
ΓΟΙΊΔΙΚΕα : “Ῥγοιυ Ἵἤθακν, 1 ςο4}} ἰὑ---α Ἰδὴθ 
Ρεγιραϊεϊις (ϑίγο!! θυ) 1 ἢ 
δὴ Ἐριοϊεῖυαβ γερυκεα Πΐτη ἃπα ,δανβεα Ὠΐμῃ ἴο 

δεῖ τρλυτϊθα δηα πᾶνε ΟΠ] τ η, βδαγίηρ Ππδῦ ἃ ΡΠ]]ο5ο- 
ΡἤΟΥ οὐρῃῦ ἴο ἰεᾶνα παῖυσα ἃ βυρϑυςυϊε θη ᾿ς 
ἷθ βΌΠΘ, Πὶβ ΔΏΒΨΟΙ ννᾶβ ΥΘΙῪ τηυοἢ ἴο {Π6 ροϊηῦ: 
“«ΤΏδη ρσὶνε πλα οπ6 οὗ γοῦν ἀδυρίζϊετθ, Εἰρ᾿ οἴει Τ᾿ 

ΗἰἸς γερΡΙῪ ἴο Ηετΐηι5 ὕῃ6 Ατ βίοι! δὴ ἀθβοσνεβ 
᾿ηθηϊίοη. ΑἌνγαγὸ δῖ, ΔΙ ΠοΟυΡἢ ἢδ ννᾶβ 8η ουΐ-Δηα- 
ουὖὺ Βοουηαγοὶ δηα δα ἀοπδ ἃ ἱὑμοιβδῃα τηϊθά 668, 
ἢδ6 βδηρ {μὰ ρῥγαΐβεβ οἵ Ασϊβίοι!α δῃα δὰ ἢ15 Τϑ 
ϑεηΐθηοοβ (6 Οδἴερουθ8) οὐ ἢΐβ ᾿οηριιθ᾿ 5 ὅπᾶ, 
Βειμοηᾶχ 5814 : ““Ηεοτηΐπιιβ, γοὰ τον πορα ἴδῃ 
Βα ΐθηςο68 "ἢ 

Ὕμβεη με Αἰμοηΐδηβ, οαὖῦ οὗ τίνα γν στ, {86 
ΟοΥ τ ΐδη5, σνγετα ὑπιηκίηρ οὗ Πο]αϊπρ ἃ ρ]δαϊαἰογίαὶ 
βῆον, Π6 οἄτης ὑείοτε ἢ. τὴ δηα βα]α : ““Ποπ᾽ ἢ ρᾶ85 
0158 ταβοϊαϊίοῃ, θη οὗ Αἰῆδηβ, νι πουΐ ἤγϑῦ ρα] ]Π[ηρ 

. ἄονγῃ {πα αἰΐαν οἵ Μετσγογ.ν 
δα 6 ψεηΐ ἴο ΟἸγμηρία δπα με ΕἼθαπ5 νοϊεα 

Ἀΐγη ἃ ὑὕτοηΖα δἰδῖΐυθ, ἢ6 586 : “ οηἐ ὅο τἢ}15, 6 ἢ 
οὗ ΕΠ15, ἕου ἔδαγ γον πηῆδὺ Ἄρρθᾶν ἴο τεῆδβοϊ οῃ ὙΟΣ 
διησαβίουβ θεοδῦβα που αἰα ποῖ δεῖ ὉΡ 5ἴδϊιθβ εἰ 6 Υ 
ἴο ϑοογαῖββ οὐ ἴο Ὠιόρσεθηθβ.᾿ 

1 Βγοῦμου οὗ Αδθβοῦυ]ιβ, ννῆο Ἰοδῦ 18 βδηα δῦ Μαγαΐμοῃ, 
δα ὑμ6 Ῥαϊηὐθα Ῥογοὴ νγ88 80 οδὶ θὰ ἔγοιη ἃ ἔγϑβοο Ὦγ Ῥο]γυ- 
συοῦμϑ ΓΘργθβϑθηθπρ ὕῃ6 Ὀδύυ]6. 
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ΤΗΕ ΜΨΟΚΚΒΕ ΟΕ ΠΤΛΌΓΟΙΑΝ 

Ὑ Ἁ 3 [ον νῚ Ἁ Ν Ηκουσα δὲ αὐτοῦ ποτε καὶ πρὸς τὸν... 59 
τὸν τῶν νόμων ἔμπειρον ταῦτα λέγοντος, ὅτι 
κινδυνεύουσιν ἄχρηστοι εἷναι οἱ Ὑ ἀν ἄν τε 
πονή οἷς ἄν τε ἀγαθοῖς γράφωνται: οἱ μὲν γὰρ 
οὐ δέονται νόμων, οἱ δὲ ὑπὸ νόμων οὐδὲν βελτίους 
γίγνονται. 

. Τῶν δὲ Ὁμήρου στίχον ἕνα ἦδεν μάλιστα--- 60 

κάτθαν᾽ ὁμῶς ὅ τ᾽ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς. 

Ἔπήνει δὲ καὶ τὸν Θερσίτην ὡς Κυνικόν τινα 6] 
δημηγόρον. 

᾿Ερωτηθεὶς δέ ποτε, τίς αὐτῷ ἀρέσκοι τῶν 63 
φιλοσόφων, ἔφη, Πάντες μὲν θαυμαστοί: ἐγὼ δὲ 
Σωκράτη μὲν σέβω, θαυμάζω δὲ Διογένη καὶ φιλῶ 
᾿Αρίστυππον. 

᾿Εβίου δὲ ἔτη ὀλέγου δέοντα τῶν ἑκατὸν ἄνο- θ8 
σος, ἄλυπος, οὐδένα ἐνοχλήσας τι ἢ αἰτήσας, 
φίλοις, χρήσιμος, ἐχθρὸν οὐδένα οὐδεπώποτε 
ἐσχηκώς"' καὶ τοσοῦτον ἔρωτα ἔσχον πρὸς αὐτὸν 
᾿Αθηναῖοί τε αὐτοὶ καὶ ἅπασα ἡ Ἑλλάς, ὥστε 
παριόντι ὑπεξανίστασθαι μὲν τοὺς ἄρχοντας, 
σιωπὴν δὲ “γίνεσθαι παρὰ πάντων. τὸ τελευταῖον 
δὲ ἤδη ὑ ὑπέργηρως ὧν ἄκλητος εἰς ἣν τύχοι παριὼν 
οἰκίαν ἐδείπνει καὶ ἐκάθευδε, τῶν ἐνοικούντων 
θεοῦ τινα ἐπι ἄνειαν ἡγουμένων τὸ πρᾶγμα καί 
τινα ἀγαθὸν αἰμονα εἰσεληλυθέναι αὐτοῖς εἰς 
τὴν οἰκίαν. παριόντα δὲ αἱ ἀρτοπώλεδες ἀνθεῖλ- 
κὸν πρὸς αὑτὰς ἑκάστη ἀξιοῦσα παρ᾽ αὐτῆς λαμ- 
βάνειν τῶν ἄρτων, καὶ τοῦτο εὐτυχίαν ἑαυτῆς ἡ 
δεδωκυῖα ᾧετο. καὶ μὴν καὶ οἱ παῖδες ὀπώρας 
προσέφερον αὐτῷ πατέρα ὀνομάζοντες. στάσεως 64 

1 πρὸς τὸν... τὸν Α.Μ.Η.: πρὸς τὸν Μ5 5. 
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ὈΕΜΟΝΑΧ 

Ι οἤοα Πεδια ἢΐπὶ βὰν ἴο. ..., ἴΠ6 ἰανγοῦ, ὑπαὶ 
ἴῃ 8}1} ΚΕ Ποοα ἐπα Ἰανν θα οὗ πὸ υ86, Ποῖ ΟΓ 

ἔγατηθα ἔου ἴῃς Ὀδα οὐ ἴῃ ροοά ; ον {πε αἴθ δα πὸ 
Ὠδ6α οὗ ἰᾶννβ, Δα [Π6 ἔοστηθὺ ψψεσα ποῖ ᾿πηρτονεά ὈΥῪ 
[Π 6. 

Εγοὰ Ηοτλοῦ ἴδ6 ομα ᾿ἰΐπθα ἢ6 τηοβϑὲ ἔγεαυθη!γ 
αυοϊεα νἃ8 : 

“ς ἸΆ]ΘΥ οὐ ἰο 1] 6 γ, [15 41} οπα ἴο θαι. 1 

Ης Βιδᾶ ἃ ροοα μψογὰ ὄνεὴ ἔου Τμουϑίϊεβ, οα]] ὴρ 
Ηΐτὰ ἃ πιορ-οταῖοῦ οὗ ἴῃς Ογῃηῖὶς ἰυρδ. 
ὝΠΘη ἢῈ ννᾶβ οὔσα δ5κεα σῇ ἢ οὗ 1ῃ6 ρΠ1]οβο- 

ΡἤεΥβ ἢ6 ᾿κεα, ἢδ 5414 : “ὙΤΉΘΥ ἃγα 411 δαιαίγδθ]α, 
Ὀαΐὺ [ῸΓ ΙῺῪ ρμᾶτὺ 1 τονε ϑοοίδίεβ, 1 ψόπάσσ δἵ 
Πλοροηδ5, δπα 1 ἰονε Αὐιβορριβ.᾽ 

Ηε Ἰϊνεα δἰπηοβῦ ἃ πᾶτε α γϑαγβ, νυ ῃποὰὺ 111Π 655 
ΟΥ̓ Ῥδΐῃ, ὑοϊμοσίπρ ΠΟΡΟΟΥ ἃπα δβϑκίηρ ποίηϊηρ οὗ 
ΔΏγοΟης, ΠΒεὶρίὶπρ ἢἷ8 ἔτ! ηαβ8 πα αν Υ τηδκίηρ 8 
δου. Νοῖ οἷν ἴπμ6 Αἰμϑηΐδηβ Ὀυΐ 411] ὅτεδςοα 
σοῃοοϊνϑα β0ς6ἢ αἰδοίη ἔον πίστη ὑπδὺ ἤθη Πδ ραββθα 
Ὀγ ἴῃ τηδρίϑ γαῦεβ ΓΌΒ6 ἋΡ πῃ 8 Ποποὺν 8πα {6 τὰ 
νγὰ5 51:16 66 δνεσυνῃοσο. Τονδγα [Πς δπηα, ἤθη Πα 
ἀνὰ8 ΨΘΙῪ ΟΪά, 6 υδεὰ ἴο Θαῦ Δπα 5166 0 υπἰηνίϊεα ἴῃ 
ΔῺΥ ἢουθα ΨΒΙΟ. ἢ6 σπδηοεα ἴο ΡῈ ραββϑίπρ, πα 
1Π6 ἱηγηαΐος ὑμπουρηῦ {πα ἰδ νγὰβ δἰτηοϑὶ ἃ αἀἰνὶπα ν]ϑ]- 
ἰαϊίοι, δῃα ὑπαὶ ρσοοα ἔογίαπε πδὰ δηϊογεα {πΠῸῚὉ 
ἄοοτβ. Α58 πὲ νεηΐ Ὀγ, ὑπ6 Ὀγεδά-νγοσθθ ψου]α ρΡὰ]]} 
Ηΐπι ἰονγαγα ἔπμοῖω, θοῇ ψαπεπρ Ηἰπὶ ἴο ἴαϊκα βοιηξ 
Ὀτγοδα ἔγοιῃ θὺ, 8πΠα 85η6 ψῆο βυσοοααξα ἴῃ ρσίνίηρ ἰΐ 
Ὁπουρῦ ὑΠδὺ 516 ννὰβ ἰῃ 'υοκ. Τὴθ ομ]άγθη, ἴοο, 
Ὀτουφὺ Ηἴπα ἔγαϊῦ δπα ς4116α Ηἰτα ἔα θγ. ποι ν ἤθη 

1 Ζηαα 9, 890. 
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ΤΗΕ ΜΨΟΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

δέ ποτε ᾿Αθήνησι γενομένης εἰσῆλθεν εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν καὶ φανεὶς μόνον σιωπᾶν ἐποίησεν 
αὐτούς" ὁ δὲ ἰδὼν ἤδη μετεγνωκότας οὐδὲν εἰπὼν 
καὶ αὐτὸς ἀπηλλάγη. 
Ὅτε δὲ συνῆκεν οὐκέθ᾽ οἷός τε ὧν αὑτῷ ἐπικου- 

ρεῖν, εἰπὼν πρὸς τοὺς παρόντας τὸν ἐναγώνιον 
τῶν κηρύκων πόδα 

Λήγει μὲν ἀγὼν τῶν καλλίστων 
ἄθλων ταμίας, καιρὸς δὲ καλεῖ 
μηκέτι μέλλειν, Ε 

καὶ πάντων ἀποσχόμενος ἀπῆλθεν τοῦ βίου 
φαιδρὸς καὶ οἷος ἀεὶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἐφαίνετο. 
ὀλίγον δὲ πρὸ τῆς τελευτῆς ἐρομένου τινός, 
Περὶ τα ῆς τί κελεύεις; Μὴ πολυπραγμονεῖτε, 
ἔφη" ἡ γὰρ ὀδμή με θάψει. φαμένου δὲ ἐκείνου, 
{ οὖν; οὐκ αἰσχρὸν ὀρνέοις καὶ κυσὶ βορὰν 

προτεθῆναι τηλικούτου ἀνδρὸς σῶμα; Καὶ “μὴν 
οὐδὲν ἄτοπον, ἔφη, τοῦτο, εἰ μέλλω καὶ ἀπο- 
θανὼν ἕξῴοις τισὶ χρήσιμος ἔσεσθαι. οἱ μέντοι 
᾿Αθηναῖοι καὶ ἔθαψαν αὐτὸν δημοσίᾳ “μεγαλο- 
πρεπῶς καὶ ἐπὶ πολὺ ἐπένθησαν, καὶ τὸν θᾶκον 
τὸν λίθινον, ἐφ᾽ οὗ εἰώθει ὁπότε κάμνοι ἀναπαύε- 
σθαι, προσεκύνουν καὶ ἐστεφάνουν ἐς τιμὴν τοῦ 
ἀνδρός, ἡ ἡγούμενοι ἱερὸν εἶναι καὶ τὸν λίθον, ἐ ᾿ οὗ 
ἐκαθέξετο. ἐπὶ μὲν γὰρ τὴν ἐκφορὰν οὐκ ἔστιν 
ὅστις οὐκ ἀπήντησεν, καὶ μάλιστα τῶν φιλοσό- 
φων' οὗτοι μέντοι ὑποδύντες ἐκόμιζον αὐτὸν ἄχρι 
πρὸς τὸν τάφον. 

Ταῦτα ὀλίγα πάνυ ἐκ πολλῶν ἀπεμνημόνευσα, 
καὶ ἔστιν ἀπὸ τούτων τοῖς ἀναγινώσκουσι λογί- 
ἕεσθαι ὁποῖος ἐκεῖνος ἀνὴρ ἐγένετο. 
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ὈΕΜΟΝΑΧ 

ὑποσα νγὰβ ἃ ραυΐΥ αὐδᾶηγαὶ πῃ Αἰμθηβ, ἢ6 ψϑηὶ ἰηἴο 
16 ἈΒΒΘΙΔΌΙΥ δπα Ἰυ5ῖ ὈΥ 5μονίηρ Πἰγηβε] τεἀποθα 
ἐπ 6 πὶ ἴο 5116 η66 : ἔῃδη, βεαίηρ δῦ παν Πδα δἰγεδαν 
τερεηϊθά, μα ψϑηΐ ἀνγὰὺ ψἱϊπουΐ ἃ ψοτα. 
δω ἢδ τϑδ] δε α ὑπαὺ ἢ6 ψὰβϑ πὸ ἸοῃροῚ δ ]α 

ἴο ναῖϊ ὕροὴ Πἰτηβοὶἕ, 6 αυοϊεα ἴο ἴποβα ψ 80 
ψοα ΜΠ Πΐτη ἰῃ6 νϑυβὲβ οὗ ῃῸ μου] 8 αὖ {με 

" βᾶΆΤη685: 

Ηδετε οπμάσειῃ ἃ οοπίαβὺ ἀυναγαϊηρ ὑπ6 ἔαϊγαβϑὺ 
Οὗ ργῖζεϑβ : χης ς8]]5, πα ἔου ἱα5 8 ἀ6]δυ. 

ΤΏΠδα, το γαϊηϊηρ ἔγοσῃ 4}}] ἕοοά, ἢ6 ἴοοϊικ Ἰεᾶνε οὗ 11ἴδ 
πῃ ἴδε βᾶπη6 σἤθουα] υχηοῦγ [Πὰὺ ρθορὶα δ τηοὶ 
ΔΙ ΑΥ5 58} Ὠΐτα ἰη. Α δδογΐ τὴς Ὀεΐοσα {με δπὰ 
ἢ6 νψὰβ δβϑκεᾶ: “Υμαὺῦ ογάθιβ ἢᾶνεὲ γοὺὰ ἴο ρσῖνε 
δουϊ γοὺγ Ὀυτὶαὶ ἢ ̓᾿ δΔῃα ταρ]!εα : “1)οπ᾽ ἢ Ὀοστονν 
ὕσουθ!]ε  ΤΏς ϑἴθηο ψ1}} σεῦ τς Ὀυτίεα Γ᾿ Τῆς 
ΤΏΔ} 8816 : ““ὙΥΉΥ, ἰδη ὁ 1Ὁ αἰβρτδοθ αι] {πᾶ ἴῃς ῬΟαΥῪ 
ΟΥ̓ βυοἢ ἃ τη βῃουϊά Ὀ6 Ἔχροβεα ἴον Ὀῖγαὰβ δπὰ 
ἄορ ἴο ἀδνουγ ̓ ̓ “1 566 ποϊμίηρ ουἱ οὗ {Π6 νγ»ᾶν 
ἴῃ 1ὑ,᾿ 8814 6, “1 ὄνεὴ ἴῃ ἀδθαῖῃ [δὰ ρσοϊπρ ἴο ὈῈ 
οἵ βογυνίος ἴο ᾿ἰνίηρ τἢϊηρβ. Βυῖ πΠ6 Αἰ Θηΐδι5 
β58ν6 Ὠΐτῃ ἃ τηδρηϊδοθηΐ ρὰ0]1ς ἔπ τα] δηα τηουσηθα 
ΐτη ἰοηρ. Τὸ ΠομουΣ Πίγη, ἵπεν α]α ορείΐίϑδος ἴο 
186 βἴοπα Ῥεῆοῇ οἡ ψῃ οι Π6 υ86α ἴο τεβ ψ βεη ἢς 
γννὰ5 ἰγΓαα, ἀηὰ ἴπδγ ρμυΐ συ] 5 οἡ 1 ; ἔον ὑπδν ἔεὶῖ 
ὑὉΠπᾶῦ δνθὴ ὑῃς βἴομθε οἱ ψΨὩΪΟἢ ἢδ ἢδΔα θδεπ ψοπὶ ἴο 
δῦ ψὰ8 βδογεάᾶ, Ἐνευυροαν αἰΐζεμάθα ἢϊ5 Ὀυγῖίδὶ, 
Θϑρθοδ!ν ἴΠ6 ΡΒΙΠΟΒΟΡΏΕΙΒ ; ἱπάθο6α, 1 νγὰ5 ἴπ6γ ΨῃῸ 
ἴοοκ τη οι {Π6 1 5Βῃου οΥβ δηα οδυτῖθα Πίστη ἴο {6 
τοι. 

ΤΠ6δ6 γα ἃ νΘΥῪ ἔεν ἐπίηρθ οαὖ οὗ ΤἸηδηγ ψϊςἢ 1 
τηΐϊσηῃῖ μᾶνα τηθηοπδα, Ὀυὺ ἴμεν ψ}1}} βυίῆςς ἴο σὶνα 
ΤΩΥ͂ ΤΟΔΕΥ5 ἃ ποϊΐϊοῃ οὗ {Π6 βοτῦ οὗ γδϑῃ ἢδθ νν89. 
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ΤῊΝ ἩΑΙ, 

ΤῊΘ οοποϊααίϊηρ ψοσὰβΒ οὗ ὑμβ ρίθοθ. βῇῆον ὑβδδῦ, 11 
Τροηψϑιιβ, Πογαοίοδ, διὰ Αηιϑεν, ἰῦ νὰΒ ὉΠ 6 ἰπίτοδυοιίοη ἴο ὃ 
Ἰδοῦ ΓΘ ΟΥ ἃ οουχΕα οὗ Ἰδού ΓΕΒ. 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ͂ 

Εἶτα ᾿Αλέξανδρος μὲν ἐπεθύμησεν ἐν τῷ 1 
Κύδνῳ λούσασθαι καλόν τε καὶ διαυγῆ τὸν ποτα- 
μὸν ἰδὼν καὶ ἀσφαλῶς βαθὺν καὶ προσηνῶς ὀξὺν 
καὶ νήξασθαι ἡδὺν καὶ θέρους ὥρᾳ ψυχρόν, ὥστε 
καὶ ἐπὶ προδήλῳ - τῇ νόσῳ ἣν ἐνόσησεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
δοκεῖ μοι οὐκ ἂν τοῦ ,"λουτροῦ ἀποσχέσθαι: οἶκον 
δέ τις ἐδὼν μεγέθει μέγιστον καὶ κάλλει κάλλεστον 
καὶ φωτὶ φαιδρότατον καὶ χρυσῷ στιλπνότατον 
καὶ γραφαῖς ἀνθηρότατον οὐκ ἂν ἐπιθυμήσειε 
λόγους ἐν αὐτῷ διαθέσθαι, εἰ τύχοι περὶ τούτους 
διατρίβων, καὶ ἐνευδοκιμῆσαι καὶ ἐλλαμπρύνασθαι 
καὶ βοῆς ἐμπλῆσαι καὶ ὡς ὄνι μάλιστα καὶ αὐτὸς 
μέρος τοῦ κάλλους αὐτοῦ γενέσθαι, ἀλλὰ περε- 
σκοπήσας ἀκριβῶς καὶ θαυμάσας μόνον ἄπεισι 
κωφὸν αὐτὸν καὶ ἄλογον καταλυπῶν, μήτε 
προσειπὼν μήτε προσομιλήσας, ὥσπερ τις ἄναυδος 
ἢ φθόνῳ σιωπᾶν ἐγνωκώς; Ἡράκλεις, οὐ φιλο- 2 
κάλου τινὸς οὐδὲ περὶ τὰ εὐμορφότατα ἐρωτικοῦ 
τὸ ἔργον, ἀγ οἰκία δὲ πολλὴ καὶ ἀπειροκαλία καὶ 
προσέτι γε ἀμουσία, τῶν ἡδίστων αὑτὸν ἀπαξιοῦν 
καὶ τῶν καλλίστων ἀποξενοῦν καὶ μὴ συνιέναι 
ὡς οὐχ ὁ αὐτὸς περὶ τὰ θεάματα νόμος ἰδιώταις 
τε καὶ πεπαιδευμένοις ἀνδράσιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν 
ἀπόχρη τὸ κοινὸν τοῦτο, ἰδεῖν μόνον καὶ περι- 
βλέψαι καὶ τὼ ὀφθαλμὼ περιενεγκεῖν καὶ πρὸς 
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ΤῊΝ ΑΙ}, 

ΔΙΕΧΑΝΌΕΗ ἰομπροα ἴο Ἀαΐϊμε ἴῃ [6 Ογάπυβ οἢ 
βϑαίῃρ ὑμαὺ ἴῃς βἴγεαη νψὰβ δὶ γ δῃά οἶθαγ, 58 6] 
ἄεερ, ΔΡΥΘΘΔΌΪΥ ϑυτῖῦ, ἀ6Πρ 0] ἴο ϑυγίτη ἰπ 8 Πα 600] 
ἴῃ ἴΠ6 Βεῖρῃῦ οὗὨ βυτησηθῦ; ὄνθῃ ψ ἢ ἐογεκπον)εᾶρε 
ΟΥ̓ ὑμε ἔενεσ. νν πο ἢ ἢς οοπέτδοϊεᾷ ἔγοτι ἱϊ,1 ἀο ποὶ 
Ἐπὶ. μ6 ψουἹὰ μανα αὐδίαίπδα ἔγοτη Πὲβ Ρίυηρδ. 
ΤΊδη οδη ἰδ θ6 ὑπαΐ θη. βεοίηρ ἃ ἢ8}} θεγοῃα σοχραγα 
ἴῃ ἴΠ6 ρσγοαῖηθβθθ οὗ 15 5'Ζε, 6 βρίεπάουσ οὐ 115 
μαδαυΐν, ἵμ6 "δῆμος οὗ 118 Π]Πατηϊπαϊίοι, [6 Ἰυβίγε 
οὗ 115 ρΠαΐηρ δηα ἴῃς σαϊεΐγυ οὗ 15 ρἱοἴυγοθβ, ἃ δ 
ψοῦΪα ποὺ Ἰἰοηρσ ἴο σοηροβθα βρδεθοβαβ ἴῃ ἰὐ, 1 [815 
6 ΓῈ ἢΐ5 Ὀυβίπ 658, ἴο Β66 Κ ταρυΐα ἃπα νη ΡΊΟΥΥ ἴῃ 
ἰδ, ἴο 411 1ὖ ψ ἢ Ἠ15 νοίςα δηα, 85 8 ἃ5 δὰ ἴπ Πΐτη, 
ἴο Ὀδοοιηθ ρᾶτὺ ἃπα ρᾶγοεὶ οὗἉ 115 θΡεδαΐγ "ἢ ΟΥ̓ ἵεσ 
Ἰοοϊκίηρ ἰὉ ον Υ σΔΥΘ ΠΥ δπα δα λίσίηρ ᾿ξ, νου] ἢς 
ΓΑΕ ρΡῸ ἃΔΔΥ πα ᾿ἰϑθᾶνα ἴδ τηὰΐα ἃπα νοΐςθ]685, 
νυ τῃουΐ δοοοταϊπηρ ᾽Ὁ ἃ ψοτα οὗ σγεεϊπρ᾽ ΟΥ ἃ ραγίϊο]ς 
οὗἁ ἰηϊουσουγδθο, 8ἃ5 ἢ ἢ νοῦ ἀυχρ οἵ 6]56 ουὖΐ οὗ 1]}}]- 
Ψ|11 Πδα γϑβοϊνεα ἴο Ποϊ] ἢἷβ ἴοῃραε ἢ δ γδο]θβ ! βαοῇ 
οσοπαπςοῖ νου] ποῦ Ὀ6 ἰπαΐ οὗ ἃ ΘΟμπΠΟΙβ5Ἔ Ὸ ΟΥ̓ ἃ 

ΟἸονεΥ οὗ Ὀοδαΐγ ; Ὁ νου] Ὀ6 νϑΎῪ νυΐϊραγ, ἰβἴ6]658, 
ἐνθὴ ΡΠ]ϑοπε ἴο ἀδϑρίβε ν ῃαΐ 15 ϑυυεειαβῖ, ἴο τα]θοῖ 
ψγΠαΐ 15 [αἰγοβῦ, ἀπ ποῦ ἴο σοιηργε βαηα ὑμαῖ ἴῃ ἃ]]} 
ὉΠαὺ ἈΡΡΘ818 ἴο {6 εἐγε, ἴῃ 6 βᾶϊηβ ᾿ἰὰν ἀοαβ ποῖ [10]α 
ἔογ ογα πᾶ γῪ δπα ἔον δἀπιοαϊθα με. Νο, ἴον [ἢ 6 ἔυσ τ Ὲ 
Ὁ ΒΘ ΘῃοΌΡ ἴο 4Ὧο [ἢς 508] ἐῃϊηρ---ἰυδὺ ἴο 566, ἴο 
Ἰοοῖκ δροιυΐ, ἴο οαϑὺ ὑμὶν ὄἐγθβ δνϑύυψοσα, ἴο οὐδ Π6 

11] 
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ΤῊΗΕ ΝΟΚΚΕ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

τὴν ὀροφὴν ἀνακῦψαι καὶ τὴν χεῖρα ἐπισεῖσαι 
καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ἡσθῆναι δέει τοῦ μὴ ἂν δυνη- 
θῆναι ἄξιόν τι τῶν βλεπομένων εἰπεῖν, ὅστις δὲ 
μετὰ παιδείας ὁρᾷ τὰ καλά, οὐκ ἄν, οἶμαι, ἀγαπή- 
σειεν ὄψει μόνῃ καρπωσάμενος τὸ τερπνὸν οὐδ᾽ 
ἂν ὑπομείναι ἄφωνος θεατὴς τοῦ κάλλους γενέσθαι, 
πειράσεται δὲ ὡς οἷόν τε καὶ ἐνδιατρῖψαι καὶ 
λόγῳ ἀμείψασθαι τὴν θέαν. ἡ δὲ ἀμοιβὴ οὐκ 
ἔπαινος τοῦ οἴκου μόνον---τοῦτο μὲν γὰρ ἴσως 
ἐκείνῳ τῷ νησιώτῃ μειρακίῳ ἔπρεπε, τὴν Μενελάου 
οἰκίαν ὑπερεκπεπλῆχθαι καὶ πρὸς τὰ ἐν οὐρανῷ 
καλὰ τὸν ἐλέφαντα καὶ τὸν χρυσὸν αὐτῆς ἀπει- 
κάξειν, ἅτε μηδὲν ἐν γῇ καλόν τι ἄλλο ἑωρακότι---- 
ἀλλὰ καὶ τὸ εἰπεῖν ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς βελτίστους 
συγκαλέσαντα λόγων ἐπίδειξιν ποιήσασθαι μέρος 
τοῦ ἐπαίνου καὶ τοῦτο γένοιτο ἄν. 

Καὶ τὸ πρᾶγμα ὑπερήδιστον, οἶμαι, οἴκων ὁ 
κάλλιστος ἐς ὑποδοχὴν λόγων ἀναπεπταμένος 
καὶ ἐπαίνου καὶ εὐφημίας μεστὸς ὦν, ἠρέμα καὶ 
αὐτὸς ὥσπερ τὰ ἄντρα συνεπηχῶν καὶ τοῖς λεγο- 
μένοις παρακολουθῶν καὶ παρατείνων τὰ τελευταῖα 
τῆς φωνῆς καὶ τοῖς ὑστώτοις τῶν λόγων ἐμβρα- 
δύνων, μᾶλλον δὲ ὡς ἄν τις εὐμαθὴς ἀκροατὴς 
διαμνημονεύων τὰ εἰρημένα καὶ τὸν λέγοντα 
ἐπαινῶν καὶ ἀντίδοσιν οὐκ ἄμουσον ποιούμενος 
πρὸς αὐτά' οἷόν τι πάσχουσι πρὸς τὰ αὐλήματα 
τῶν ποιμένων αἱ σκοπιαὶ ἐπαυλοῦσαι, τῆς φωνῆς" 
ἐπανιούσης κατὰ τὸ ἀντίτυπον καὶ πρὸς αὑτὴν 
ἀναστρεφούσης" οἱ δὲ ἰδιῶται νομίζουσι παρθένον 
τινὰ εἶναι τὴν ἀμειβομένην τοὺς ἀδοντας ἢ 

1η8 



ΤΗΕ, ΗΑΙ, 

ὉΠ Ιγ ἤθοκΚ5 αὖ {Π6 σα]! ηρ, ἴο ρσεϑυουϊαϊα δηα ἴο ἴδΚ6 
ἘΠΕΙΣ ἸΟῪ ἰπ 51:16 ποὰ ἔον ἔβαν οὗ ποῦ Ῥεΐπρ' 8016 ἴο 58 
δηυτπίηρ δαδαυδῖα ἴο ψνῃαὺ ἴἤοΥ 8εὲ6ὲ. Βυΐ ψῃδῃ ἃ 
τηδῃ οὗ ευὐἰΐαγα Ὀ6 0145 θθδα Ὁ} {πίηρε, ἢ6 νν1}}} ποῖ 
ΡῈ οοπίεοπί, 1 δῖ 5.16, ἴο Παγνοϑὺ ὑπο ῖῦ οἤδστη νυ τῇ 
ἢΪἷθ δγεβ 8]οπθ, 8Π4 ν1}} ποῦ ἐπάσγα ἴο μὲ ἃ 516 ηΐ 

ϑρθοΐαϊου οὗ ἐπεὶν θεδυΐυ ; μῈ νψ1}} ἀο 411] ἢ Ὅδῃ ἴο 
Ἰησοῦ ὑμεγα ἀπά τηᾶῖκα βοπῖα γαϊατη ἔογ ἴΠ6 βρβϑοῖδοϊα 
ἷπ βρεεςῆ. Απᾶ βοῇ ἃ τεΐαστῃ ἄοεβ ποῖ οοπβίβὺ 
ΒΙΤΏΡΙΥ ἴῃ ργαϊϑδίηρ ὑῃ6 )4}}1. Νο ἀοιυβὺ ἰδ νγὰβ δι πρ 
ἴογ Ηογμοτ᾿ 5 ἰ5ϑ] πα ΡοΥῪ 1 ἴο μὲ δδοϊουπαβα δ ἴπη6 μουβα 
οὗ Μεποῖδαβ δηα ἴο οομραγα ἰΐβ ἸνοΟυΎ ἃπα ρο]α ἴο {πε 
θαδυῦ ἃ] {Πίπρθ ἰῃ ἤδᾶνεῃ θδοδιβα μ6 ἢδα ΠΟΝΟΥ 566 
δηγτΐηρ 656 οἡ δαυΐῃ ὑΠπᾶὺ ννὰ8 ὑδδυιι αι]. Βυΐ ἴο 
5ΡΘ ΔΚ Ποσα, ἴο Το] δεῖ δὴ δυάΐεπος οὗ οὐ]τυγοα πλθῃ 
Δα 500. ΟἾ Θ᾽ 5 Θ]ΪΟα 6 Π06 5 4150 ἃ ἔοστη οὗ ργδῖββ. 

[ 18 νεὺγ ἀεἰρηὐα], 1 Πῖπκ, μὰὲ ἴῃς ἔαϊγεδί οὗ 
ἢ.4115 8ῃοι]ὰ θὲ ἤυππρ ὀρθὰ ἔοι ἴπ6 Παυρουταρε οὗ 
ΒΡΘΘΟΝ δηα βιου]αὰ ὈὲἊ {1} οὗ ργαῖβε δῃὰ Ἰδυααδίίοῃ, 
ΓΘ - Θομοίηρ 50 Κ ἃ οᾶνοῦι, [Ὁ] ον ηρ νᾶ 15 
βαϊά, ἀτανίηρ οαΐ {Π6 σοπο]μαϊηρ' δου 68 οὗ Πς νοΐος 
πα Ἰἰπρογίπρ οα ἴδε Ἰαϑὺ νγογάβ ; οὐ, ἴο ραυὺ 1 Ὀεοζζου, 
σοιηχηϊ ἰηρ ἴο ΤΘΙΔΟΥΎ 8411] [πδῦ οπα βᾶνβ, ᾿κ6 δὴ 
ΔΡΡγεοϊαῦνα ΠθασοΥ, δηα δρρίδυάϊηρ [6 Βρθαϊεῦ δῃὰ 
το  []]Υ ταρϑαῦπρ ἢἷ8 ρῆγαβαθ. [Ι͂ἢ βουὴδ 5.6 ἢ ΨΔΥ͂ 
1Π6 τΟΟΚβ ρΡὶρα ἰῇ πϑυσεῦ ἴο ἴῃς ρἱρίηρ οὗ {Π6 586ρ- 
Πογαὰβ ἤθη ὕπ6 βουπηα σομηθϑ ὕδοκΚ ἂρσαῖὶῃ ὈΥ τεροῦ- 
συ 5510 ἃπα γα 5 ΡΟ 1156}. ΤῊΣ υπϊδυρηῦ ὑΠῚηΚ 
Ὁ 15 ἃ τηδία ψῇῆο διῆϑυνεῦβ 411] ψΠῃ0 5ἷπρ δῃα ϑῇῃουΐ, 

1 Τϑ]θιηδοῆυβ (Οανψδ8. 4, 71): δ σΟΙΏΡΑΓΘΒ ὕΠ6. ἢουΒ6 οἵ 
Μαεποῖδυβ ὕο ὍΠ6 Ρ4]8668 οὗ ὑῃ6 ροάϑ. 
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ΤΗΝ ΜΨΟΒΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΓΙΑΝ 

βοῶντας, ἐν μέσοις που τοῖς κρημνοῖς κατοικοῦσαν 
καὶ λαλοῦσαν ἐκ τῶν πετρῶν ἔνδοθεν. 

Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ καὶ συνεξαίρεσθαι οἴκου 
πολυτελείᾳ ἡ τοῦ λέγοντος γνώμη καὶ πρὸς τοὺς 
λόγους ἐπεγείρεσθαι, καθάπερ τι καὶ ὑποβαλ- 
λούσης τῆς θέας" σχεδὸν γὰρ εἰσρεῖ τι διὰ τῶν 
ὀφθαλμῶν ἐπὶ τὴν ψυχὴν καλόν, εἶτα πρὸς αὑτὸ 
κοσμῆσαν ἐκπέμπει τοὺς λόγους. ἢ τῷ μὲν 
᾿Αχιλλεῖ πιστεύομεν τὴν ὄψιν τῶν ὅπλων ἐπι- 
τεῖναι κατὰ τῶν Φρυγῶν τὴν ὀργήν, καὶ ἐπεὶ 
ἐνέδυ αὐτὰ πειρώμενος, ἐπαρθῆναι καὶ πτερωθῆναι 
πρὸς τὴν τοῦ πολέμου ἐπιθυμίαν, λόγου δὲ 
σπουδὴν μὴ ἐπιτείνεσθαι πρὸς κάλλη χωρίων; 
καίτοι Σωκ ἄτει μὲν ἀπέχρησε πλάτανος εὐφυὴς 
καὶ πόα εὐθαλὴς καὶ πηγὴ διαυγὴς μικρὸν ἀπὸ 
τοῦ ἸἸλισσοῦ, κἀνταῦθα καθεξόμενος Φαίδρου τε 
τοῦ Μυρρινουσίου κατειρωνεύετο καὶ τὸν Λυσίου 
τοῦ Κεφάλου ,“λόγον διήλεγχε καὶ τὰς Μούσας 
ἐκάλει, καὶ ἐπίστευεν ἥξειν αὐτὰς ἐπὶ τὴν ἐρημίαν 
συλληψομένας ' τῶν περὶ τοῦ ἔρωτος λόγων, καὶ 
οὐκ ἠσχύνετο γέρων ἄνθρωπος παρακαλῶν παρ- 
θένους συνᾳσομένας" τὰ παιδεραστικά. ἐς δὲ οὕτω 
καλὸν χωρίον οὐκ ἂν οἰόμεθα 8 καὶ ἀκλήτους αὐτὰς 
ἐλθεῖν; 

Καὶ μὴν οὐ κατά γε σκιὰν μόνην οὐδὲ κατὰ 
πλατάνου κάλλος ἡ ὑποδοχή, οὐδ᾽ ἂν τὴν ἐπὶ τῷ 
Ἰλισσῷ καταλιπὼν τὴν βασιλέως λέγῃς τὴν 

υσῆν" ἐκείνης μὲν γὰρ ἐν τῇ πολυτελείᾳ μόνῃ 
τὸ θαῦμα, τέχνη δὲ ἢ κάλλος ἢ τέρψις ἢ τὸ 

1 συλληψομένας ΝΙ]έη : συμπεριληψομένας ΜΩ͂Ν. 
Ξ ᾿ συνᾳσομένας ΒΟ αγῦζΖ : συνεσομένας ΜΝ. 
ὃ οἰύμεθα Γ,, αὶ : οἰώμεθα Ω. 
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ΤΗΒΕ ΗΑΙΙ, 

δΔϊαϊπρ βουβονῆοσε ἴῃ ἐς Βοαστὺ οὗ με οἢἘἔ5 ἀπά 
1ΑΠκῖπρ' ἔγοσα ἴΠε ἰῃϑίάθ οὗ ἴῃ 6 οταρϑ. 

Τὸ πη6, δὲ Ἰεαβῖ, 1Ὁ βδϑεὴβ ὑμδΐ ἃ βρὶεμαϊα ἢ4]]} 
Θχοϊζαβ Π6 βρεδκου β ἔΆΠΟΥ δηα βΕ5 1Ὁ ἴο Βρθεςῇ, ἃ5 
1 δ ψγεῦα βοθῆον ρῥγοιηρίεα Ὀν ψῇῆδὺ ἢδ 5668. 
Νο ἀουδὲ βοπλεϊῃϊηρ οὗ θεδυΐν ἥονβ ἱῃπγουρῃ {πῈ 
δγ65 ἰηἴο {πε 500], ἃπα ὑπθη ἔδϑῃϊοῃβ ἰηἴο ἴῃς 11κ6- 

.Π6858 Οὗ ἰἴβ6 1 τῃ6 νογάβ ὑπαΐ 10 5βεπᾶθ ουὐ. [Ιη {δε 
οᾶ86 οὗ ΑΟἢ111685, πε βίρῃῦ οὗὨ Ὠΐβ δυτήουῦ δ δηοσα 
ἢβθ. ΔΡΟΥ δ ὑπὸ Τγο͵άπδβ, ἀπ ἤδη ἢς ρυΐ 1 οη ἴο 
ὑγγ ἰδ, ἢ ννᾶβ ἱπϑρί γε δπα ὑγαηβρογίεα νυ ἴἢς Ἰυϑῖ 
οἵ Ραϊ}]16.1 ΤΠδη ἅγὰ νὰ ἴο Ρεϊϊενα ὑπὰῦ [6 ῥᾶββϑίοῃ 
ἴογ βρεεοῖ 8 ποῖ βημδποεα ΡγῪ Ῥδδυ ἢ] βυστουπά- 
ἱηρβὴ ϑοοζαῦδθβθ ννὰβ βδιῦϊϑῆθα ψἹἢ ἃ ἤπε ρ]απε-ἴγαα 
διηα Ἰυ5ἢ ργᾶϑβ δΔηα ἃ βρυίηρ οὗ οδαὺ νναῖεσ ποῖ ἔδγ ἔΤΌτα 
1Π6 ΠΙδϑυβ : δἰτηρ ὕΠογὰ, μῈ ρ]16α Ὠϊδ5 ἸΤΟΩΥ͂ δὲ {6 
δχρθῆβα οὗ Ῥηδβαάσιβ οἵ Μγιυῃίπυβ, οὐ οῖβθα ἴΠς 
ΒΡΘΘΟἢ οὗ [1 γ8145, 5δοὸὴ οὗ Οδβρῇδὶυβ, δηα ἱηνοκεά 
ἴῃ6 Μι5685, Ρε]ϊονίηρ ὑπμαῦ πον νοῦ] οοτης ἴο ἃ 
Βααυσδίεγεα ϑροῦ δπα ἴδκα ραγΐ ἱπ ἴῃς ἀδραῖθ οἱ 
Ἰονθ, δῃά ὑπιηκίηρ πο 5ῆδπ16, οΟ]α ἃ5 Π6 ννὰ8, ἴο ἰηνὶῖα 
τη 5 ἴο Ἰοἷπ Ὠΐπὶ ἴῃ δλοσοιβ αἰἐ{165.2 Μαγ νὰ ποῖ 
ΒΌΡΡοΞΒ6 ὑδμαὺ ὕπδϑυ ψου]α σοτῃβ ἴο ἃ ρδοα ἃ58 θδδυ ι] 
845 ᾿ 5, ἀνθ ψὶτπουΐ δ ἰηνταιίοη ἢ 

Ιὴ ὑγσυαΐῃ, Οὐ 5ῃ 6! 15 ποῦ ἴο ΡῈ σοϊηραγεα νυν ἢ 
ΤΆΘΓΕ 5μ846 οὗ ν ἢ ὑπε Ραδυΐυ οὗ ἃ ρἰαπα-γεε, ποῖ 
δνθῃ ἰ γοὺ μ8855 ονδὺ 6 οπβα οὐ πε [1|550}8 δηὰ 
ταθηὐϊίοη ἴῃς Οἐεαὶ Κιηρ᾽β σοϊάθη ραπαὃ Τηδῖ ννᾶβ 
ΟΠ ΘΓ] ΟΠ] οἡ δοοουπῖ οὗὨ 105 οοβῦ ; ὕπειε ννᾶ8 ΠῸ 

1 7[ϊαα, 19, 16; 384. 2 ῬΙ]αῖο, δῥαεάγιιβ, 229 8εῃ. 
ὃ Ἡρσοά. Ἶ, 927. 
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σύμμετρον ἢ τὸ εὔρυθμον οὐ συνείργαστο οὐδὲ 
κατεμέμικτο τῷ χρυσῷ, ἀλλ᾽ ἦν βαρβαρικὸν τὸ 
θέαμα, πλοῦτος μόνον καὶ φθόνος τῶν ἰδόντων καὶ 
εὐδαιμονισμὸς τῶν ἐχόντων' ἔπαινος δὲ οὐδαμοῦ 
προσῆν. οὐδὲ γὰρ ἔμελε τοῖς ᾿Αρσακίδαις τῶν 
καλῶν οὐδὲ πρὸς τὸ τερπνὸν ἐποιοῦντο τὰς 
ἐπιδείξεις οὐδ᾽ ἐφρόντιζον εἰ ἐπαινέσονται οἱ 
θεαταὶ, ἀλλ᾽ ὅπως ἐκπλαγήσονται. οὐ φιλόκαλοι 
γάρ, ἀλλὰ ᾿φιλόπλουτοί εἰσιν οἱ βάρβαροι. τού- 
του δὲ τοῦ οἴκου τὸ κάλλος οὐ κατὰ βαρβαρι- 
κούς τινᾶς ὀφθαλμοὺς οὐδὲ κατὰ Περσικὴν ἀλα- 
ζονείαν ἢ βασιλικὴν μεγαλαυχίαν οὐδὲ πένητος 
μόνον, ἀλλὰ εὐφυοῦς θεατοῦ δεόμενον καὶ ὅτῳ μὴ 
ἐν τῇ ὄψει ἡ κρίσις, ἀλλά τις καὶ λογισμὸς ἐπα- 
κολουθεῖ τοῖς βλεπομένοις.. 

Τὸ γὰρ τῆς τε ἡμέρας πρὸς τὸ κάλλιστον ἀπο- 
βλέπειν---κάλλιστον δὴ αὐτῆς καὶ ποθεινότατον ἡ 
ἀρχή--καὶ τὸν ἥλιον ὑπερκύψαντα εὐθὺς ὑποδέχε- 
σθαι καὶ τοῦ φωτὸς ἐμπίπλασθαι ἐς κόρον 
ἀναπεπταμένων τῶν θυρῶν [καθ᾽ ὃ καὶ τὰ ἱερὰ 
βλέποντα ἐποίουν οἱ ἱ παλαιοί], 5 καὶ τὸ τοῦ μήκους 
πρὸς τὸ πλάτος καὶ ἀμφοῖν πρὸς τὸ ὕψος εὔρυθμον 
καὶ τῶν φωταγωγῶν τὸ ἐλεύθερον καὶ πρὸς ὥραν 
ἑκάστην εὖ ἔχον, πῶς οὐχ ἡδέα ταῦτα πάντα καὶ 
ἐπαίνων ἄξια; 

Ἔστι δὲ θαυμάσειεν ἄν τις καὶ τῆς ὀροφῆς ἐν 
τῷ εὐμόρφῳ τὸ ἀπέριττον κἀν τῷ εὐκόσμῳ τὸ 
ἀνεπίληπτον καὶ τὸ τοῦ χρυσοῦ ἐς τὸ εὐπρεπὲς 

1 βλεπομένοις ὥοαρογ : λεγομένοις ΜΝ. 
2 δὴ Α.Μ.Η.: δὲ ΜΩ͂Ν. 
8. καθ᾽ ὃ---παλαιοί "ἴῃ 6 αἰτγαούϊοη ἴῃ ΒΟ ἴμ6 ἀποϊθηΐβδ 

νὰν ὑμ ἴδοθ ὕῃθὶν ὕθι}]68᾽) : ἃ ζ΄οββ οἡ τὸ.. ἀποβλέπειν. 

182 



ΤΗΕ ΗΑΙ], 

οὐδ Ἰἰβιηδηβῃ ΟΥ̓ ὈεδυῦΥ ΟΥ ΟΠΔΙΊΩ ΟΥ̓ ΒΥ Ο ΤΥ ΟΥ̓ 
ὅταος ψτουρῆϊ ἰπΐο {π6 ρο]ά οὐ σοιαρίποα ψ ἢ [{. 
Τῆς ἐῃίηρ ννὰ8 Ὀδυρδγουβ, ποϊμίπρ θὰϊ ΙΏΟΠΘΥ, ἃ 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ δπνν ἴο ἴποβα ψῆο ϑδδνν ἷΐ, ἀηα οἵὨ ξε] 1 οἶϊὰ- 
[ΐοπ ἴο ῇοβα ψῃοῸ ονπράᾶ 11. Τἤεγα ννὰ8 ποιῃΐϊηρ 
Ργδιβαννούΐην ἀρουῦ 1. ΤῊΣ Ατὐϑδοίαβ 1 ποῖῦῃον σἀγρα 
ἔουῦ Ῥεδυῦΐν ΠΟΙ δἰγηθδα δὖ δἰϊγαοιύ νθ δ ἴῃ πηδκίηρ 
ΠΕΡ αΙΒΡΙΑΥ ΠΟΙ τιϊπαθα ψ μεῖον ἴα ϑρδοϊδίουβ 
ῬΓδΙβἝα οὐ ποῖ, 85 ἰΙοηρ᾽ ἃ5 ὕΠδῪ σγογα δϑοιουπαεθᾶ. Τῆς 
Ὀδυθαυῖδη5 δῖα ποῖ θδδυΐυ- ον ῖβ ; ὑπο ν γα τθοπμου- 
Ἰονεῖβ. Οπ {πῸ᾿ σοῃέγασυ, πε Ρεδυΐγ οὗ {5 Π4]] 
Πὰ5 ποίησ ἴο 4Ἃο νἱἢ Ρᾶυραγίδῃ εγεβ, Ῥεγβίδῃ 
Βαϊζενῦυ, οὐ ϑυ]δηὶς ναἱπρίοσυ. [πϑιθδα οὗ Ἰυδῖ ἃ 
ῬΟΟΥ τηδῃ, ἰΐ νναιΐβ ἃ οα] ΓΘ α τηᾶῃ [ῸΓ ἃ βρεδοΐαϊου, 
ψΠο, ἰπϑἰεδα οὗ Ἰυάρίπρ ψ [ἢ Π15 ἐγεβ, ΔΡρ] 165 ὑπουρῆΐ 
ἴο ψῇῆδὶ ἢδ 5668. 

0 ἴλοεβ ὑπΠ6 ἐαίγεβῇ αυάγίεγ οὗ πε ἀδὺ (ον {μ6 
[αϊγεβῦ δηᾶ Ἰοναϊεϑδὶ 15 βυγεῖϊγ ἴῃς Ρερὶπηΐϊηρ); [ὖ 
νγΘ] ΟΠ 65 ἱπ ὑπ6 δὰ 6 η Πα ἤγδῦ ρεερβ ὑρ; ᾿ἰΙρἢϊ 
Π]15 1ἢ ἴο ονετῆονίηρ ᾿Πτουρὴ ἴῃς ν]46-ἤσπηρ ἀο0Υ85 ; 
1Π6 ρῥτοροσχγίίοη οὗ ἰἸσησίῃ ἴο Ὀγεδατῃ δπᾶ οἵ βοΐ ἴο 
Βεῖρηῦ 15 Παυτηοπίουβ ; ὑῃε ψίπᾶάονβ ἃτῈ ζΘΠΘΙΓΟᾺΒ 
856 γγ6}}-ϑυϊοα ἴο Ἔν ΥΎ βθᾶβοῃ οὗ ὑπΠ6 γϑᾶσ. [5 ποῖ 
4}1 {Π15 αἰἰγαοῖνα πα ργαϊβενογίῃνυ ἢ 

Οπα πιὶρῃΐϊ 4150 δάγαῖγα [ῃ6 σοὶ] πρ ἔον 118 τοβεσνεα 
τ οα]]πρ, [5 ἤανν]οθ5 ἀδοογαϊίοη, δα ἴῃς γοῆπεα 
ΒΤ Ύ οὗ 15 σι] αΐπρ,  ΙΟἢ 15 ποῦ ΠΠΘΟΘΒΒΑ ΓΙ Υ 

1 ΑἸΔΟΒΓΟΠΐΒπ ; ὕἢ 6 ΡΟΒΒΘΒΒΟΥΒ οὗ ὕΠ 6 γχ66 ψοσθ 86 Αοῆδο- 
τη η]α ὈΓΪΠΟΘΒ. 
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σύμμετρον, ἀλλὰ μὴ παρὰ} τὰς χρείας ἐπίφθονον, 
ἀλλ᾽ ὁπόσον ἂν καὶ γυναικὶ σώφρονι καὶ καλῇ 
ἀρκέσῃ ἐπισημότερον ἐργάσασθαι τὸ κάλλος, ἢ 
περὶ τῇ δειρῇ λεπτός τις ὅρμος ἢ περὶ τῷ δακτύλῳ 
σφενδόνη εὔφορος ἢ ἐ ἐν τοῖν ὥτοιν ἐχλόβια ἢ ἢ πόρπη 
τις ἢ ταινία τὸ ἄφετον τῆς κόμης συνδέουσα, 
τοσοῦτον τῇ εὐμορφίᾳ προστιθεῖσα ὅ ὅσον τῇ ἐσθῆτι 
ἡ πορφύρα' αἱ δέ γε ἑταῖραι, καὶ μάλιστα αἷ 
ἀμορφότεραι αὐτῶν, καὶ τὴν ἐσθῆτα ὅλην πορφυ- 

᾿ρᾶν καὶ τὴν δειρὴν “χρυσῆν πεποίηνται, τῷ 
πολυτελεῖ θηρώμεναι τὸ ἐπαγωγὸν καὶ τὸ ἐνδέον 
τῷ καλῷ προσθέσει τοῦ ἔξωθεν τερπνοῦ παραμυ- 
θούμεναι: ἡγοῦνται γὰρ καὶ τὴν ὠλένην αὐταῖς 
στιλπνοτέραν, φανεῖσθαι συναπολάμπουσαν. τῷ 
χρυσῷ καὶ τοῦ ποδὸς τὸ μὴ εὐπερίγραφον λήσειν 
ὑπὸ χρυσῷ σανδάλῳ καὶ τὸ πρόσωπον αὐτὸ 
ἐρασμιώτερον γενήσεσθαι τῷ φαεινοτάτῳ συνο- 
ρώμενον. ἀλλ᾽ ἐκεῖναι μὲν οὕτως" ἡ δέ γε σώφρων 
χρυσῷ μὲν τὰ ἀρκοῦντα καὶ μόνον τὰ ἀναγκαῖα 
προσχρῆται, τὸ δ᾽ αὑτῆς κάλλος οὐκ ἂν αἰσχύ- 
γΟΙΤΟ, οἶμαι, καὶ γυμνὴ δεικνύουσα. 

Καὶ τοίνυν ἡ τοῦδε τοῦ οἴκου ὀροφή, μᾶλλον 8 
δὲ κεφαλή, εὐπρόσωπος μὲν καὶ καθ᾽ ἑαυτήν, τῷ 
χρυσῷ δὲ ἐς τοσοῦτον κεκόσμηται, ἐς ὅσον καὶ 
οὐρανὸς ἐν νυκτὶ ὑπὸ τῶν ἀστέρων ἐκ διαστήματος 
περιλαμπόμενος κ καὶ ἐκ ̓ διαλείμματος ἀνθῶν τῷ 
πυρί. εἰ δέ γε πῦρ ἦν τὸ πᾶν, οὐ καλὸς ἄν, ἀλλὰ 
φοβερὸς ἡμῖν ἔδοξεν. ἴδοι δ᾽ ἄν τις οὐδ᾽ ἀργὸν 
ἐνταῦθα τὸν χρυσὸν οὐδὲ μόνου τοῦ τέρποντος 
εἵνεκα τῷ λοιπῷ κόσμῳ συνεσπαρμένον, ἀλλὰ 

1 παρὰ ἀφδηδγ : περὶ ΜΑΝ. 
2. σώφρων χρυσῷ εἀά.: σώφρων οἰκία χρυσῷ ΜΝ. 
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ΤΗΕ, ΗΑΙ]], 

Ἰανίβῃ, θαῦ ΟἿἹΥῪ ἰπ βύοῃ ἄδρτεα 8ἃ5 νου βυῆῆος ἃ 
τηοά 8 δηα θυ αι] ννουλδη ἴο βεὶ οὔ ΠδῪ θαδδαυῖγ--- 
ἃ ἀεἸϊοαῖε ομαΐῃ τουπα ΠΟΥ ΠΕΟΚ, ἃ ᾿ϊρδὺ τίηρ οῃ. ΠΘΥ 
ἤπροτ, ρεμαδηΐβ ἴῃ ΠΕΡ 65, ἃ θύοκ]ο, ἃ Ῥαπα {ῃδΐ 
σομῆποβ ὑπὸ Ἰυχυτίδποα οὗ ἢ6Ρ ἢαὶν πα δα 45 δἃ5 ταυοἢ 
ἴο ΠΕΙ ροοάᾶ ΙοΟ]κ5 85 ἃ ΡυΡ]6 Ρογοὺ 8665 ἴο ἃ φΌΨΗ. 
1 156. σουγύοβδῃβ, Ἔβρϑοία!]ν ἰῃ6 1685 αὐϊγαοϊίνε οὗ 
ὕπδη, ψῃο ἢᾶνα οἱοϊ ίπρ 411 ρᾳγρ]Ὲ πα πθοκβ 4]]} 
κο]ά, ὑγγίπρ ἴο βεουγα βεάυοιίναμθϑϑ ΌΥ εχίγανδρϑῃοθ 
ἈΠῸ ἴο τρᾶκ6 ᾧρ ἴον ὑμεὶν Ιδοῖκ οὗ Ὀεδυΐγ Ὀγ {πε 
Δααϊ οη οὗὁἩ εχύσγϑμθοιβ ΟΠΔΤΤΩΒ ; ὕΠ6Υ ὉΠ ηκ {Πδὲ ὑπο ὶν 
δττὼ5. Ψ1] Ἰοοκ ψ ον ἤθη ὑπμεὺ ἀγὲ ὑτίσῃῦ ν ἢ 
90]4, ἃπᾶα ὑπᾶὺ ὑπῸ6ὶ ὉΠΒΠΑρΟ πη 655 οὗ ὑπεὶρ ἔδεϊ ν}}} 
ἐβοᾶρα ποίϊοε ἰῃ ρΌ] θη 58 64]5, ἀπα {πδᾶὺ ΠΕ6 Ὁ νΘΥῪ 
ἔλεες Ψ}}}} θὲ Ἰονε!οῦ θη βεοη ἰορεῖμεν ψ ἢ 
βοιηθιίηρ νεῦν ὑηρηῖ. ΤΗηΪΐδ 18 ὑῃ6 σουγβθ ὕΠ6Ὺ 
ἔρον ; Ὀαΐ ἃ τηοάοϑὶ γἱν] 8685 ΟἿΪΥ να ρο]ὰ 15 
Βυ Ποῦ Πα ΠΕΟΘΒβΑΤΎ, ἃπα ψουἹα ποῦ θ6 δϑῃδιηδα 
ΟΥ ΠεΕΙ Ρδδυΐγ, 1 ἅϊὰ βϑυγα, 1 516 ψεσα ἴο 58ῆον ἴὖ 
ὉΠΔαοτηδά. 

ΤῊΘ οεἰ]Π!ἢπρ οὗ [15 ἢ4]]--ο4}} Ὁ ἴ[ῃ6 ἴδεος 1 γουὺ 
γνν]}]]---ὐν 6]1-ἔδαϊυγεοα 1056], 15 ἃ5 τυ ἢ δα 6] }Π15Π6α ὈγῪ 

16 ρηαϊηρ 85 ἤδάνθὴ ὈΥ πε ἴδιβ αὖ πίρῃῦ, νὴ 
ΒΡΓ ΚΙ] δα ἸΙρηϊβ πα βοδιεγθα ἤοννευβ οὗ ἥτε. [1 4]] 
ψνογο ἤγα, ἰ νου] ΡῈ ἰδυγῖθ]6, ποὺ Ὀθδυ αι], ἴο α5. 

ἵου ν}}}] οὔϑεγσνε ὑπαὶ ὑῃς ρο᾽αϊπρ γομάξυ 8 ποῖ 
ῬυΤΡοβε εβ5, ἃπα ποῦ ᾿π[ουταϊηρ] θα ψ] ἢ [6 Γαϑὺ οὐ 8 
ἀεοογα θη ἴον [8 οὐσῃ σἤδττα ἀΙοπθ. [ 5 π65 ψ ἢ ἃ 

ιδ8ς 



ΤΗΕ ΜΨΟΒΚΒΘ ΟΕ [ΓΌΟΓΙΑΝ 

Ἁ 3 ’ὔ ἰ “Ὁ 9 ’ Ἃ καὶ αὐγήν τινα ἡδεῖαν ἀπολάμπει καὶ τὸν 
κ᾿ ΄ 

οἶκον ὅλον ἐπιχρώννυσι τῷ ἐρυθήματι: ὁπόταν 
γὰρ τὸ φῶς προσπεσὸν ἐφάψηται καὶ ἀναμιχθῇ 
τῷ χρυσῷ, κοινόν τι ἀπαστράπτουσι καὶ διπλα- 
σίαν τοῦ ἐρυθήματος ἐκφαίνουσι τὴν αἰθρίαν. 

Τὰ μὲν δὴ ὑψηλὰ καὶ κορυφαῖα τοῦ οἴκου 
τοιάδε, “Ομήρου τινὸς δεόμενα ἐπαινέτου, ἵνα 
αὐτὸν ἢ ὑψώροφον ὡς τὸν ᾿Ελένης θάλαμον ἢ 
αἰγλήεντα ὡς τὸν Ὄλυμπον εἴποι: τὸν δὲ ἄλλον 
κόσμον καὶ τὰ τῶν τοίχων γράμματα καὶ τῶν 

, ὡὠὡμάτων τὰ κάλλη καὶ τὸ ἐναργὲς ἑκάστου καὶ 
ν, 9 Ν ν, » » Ν᾿ » )Ὶ “ 

τὸ ἀκριβὲς καὶ τὸ ἀληθὲς ἔαρος ὄψει καὶ λειμῶνι 
δὲ εὐανθεῖ καλῶς ἂν ἔχοι παραβαλεῖν: πλὴν παρ᾽ 
ὅσον ἐκεῖνα μὲν ἀπανθεῖ καὶ μαραίνεται καὶ 
ἀλλάττεται καὶ ἀποβάλλει τὸ κάλλος, τουτὶ δὲ 
νιν Ὶ Σἵδ Ἁ Ἁ 3 ᾽ ὶ Νν θ 

τὸ ἔαρ" ἀΐδιον καὶ λειμὼν ἀμάραντος καὶ ἄνθος 
ἴρ ᾽ ἀθάνατον, ἅτε μόνης τῆς ὄψεως ἐφαπτομένης καὶ 

Ν “ ᾽ ἷ 

δρεπομένης τὸ ἡδὺ τῶν βλεπομένων. 
“ “ ’ 

ἃ δὴ τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα τίς οὐκ ἂν 
ς ’ [4 Δ , 3 ἐν ’ Ν ἡσθείη βλέπων ἢ τίς οὐκ ἂν προθυμηθείη καὶ 
παρὰ τὴν δύναμιν ἐν αὐτοῖς λέγειν, εἰδὼς αἴσχιστον 

“ οὶ ς 

ὃν ἀπολειφθῆναι τῶν ὁρωμένων; ἐπαγωγότατον 
γάρ τι ἡ ὄψις τῶν καλῶν, οὐκ ἐπ’ ἀνθρώπων 
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἵππος ἥδιον ἂν οἶμαι δράμοι κατὰ 

ἴον ’ “ [οὶ 4 

πρανοῦς πεδίου καὶ μαλακοῦ, προσηνῶς δεχομένου 
’ “ 

τὴν βάσιν καὶ ἡρέμα ὑπείκοντος τῷ ποδὶ καὶ μὴ 
“ »“»’.ά Ὁ δ ᾿ Ἂ ἥ - 

ἀντιτυποῦντος τῇ ὁπλῇ ἅπαντι γοῦν τότε χρῆται 
τῷ δρόμῳ καὶ ὅλον ἐπιδοὺς ἑαυτὸν τῷ τάχει 
ς -“ Ν Ἁ “ , Ν ’ 
ἁμιλλᾶται καὶ πρὸς τοῦ πεδίον τὸ κάλλος. 

10 

ὁ δὲ ταὼς ἦρος ἀρχομένου πρὸς λειμῶνά 1] 

1 ἔαρ δῃᾷ ἄνθος ϑομνγαγζ : τὸ ἔαρ, τὸ ἄνθος ΜΆ Ν. 
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ΤΗἙΒ ΗΑΙ]], 

δυνδοῦ τϑάίδηοθ, Δπα σο]οῦτα ὑῃΠ6 οἷα [41] ψ ἢ 115 

ἤυπῃ ; ἴοῦ ψ ἤθη {πὰ Πρ, συγ Κίηρ ἴῃς ρο]ά, ᾿δὰγ5 
ΠοϊΪά οὗ 1Ὁ δπμα σοτυθῖμαβ νυ ττ 1ἴ, ΤΟΥ ρ᾽δαμπλ 7ΟΙ ΠΕΪΥ 
Δηα τὰδκὸ πε ἤυ8 ἀουθ]ν ὈΥ}Π1δ πῇ, 

ϑυοῇ 5 6 ἴορ, {πε ϑβυτϊημϊδ οὗ [6 Π4]}: ἰΐ 

ποοᾶάβ ἃ Ηοιηδῦ ἴο ρῥγαΐῖβε ἰδ ὈΥ οδ]]Πηρ Ὁ “ Πὶρἢ- 
οοΙ]οἀ Κα π6 σἤδιηθογ οὗ Ηε] θη] ον “ ἀ 422] 1 ηρ "ἢ πΚὸ 
ΟἸγρυβ.2 Τῇε γαβῦ οὗ [πε ἀεοογαίϊίομ, ἴΠ 6 ἔγθβοοαβ 
οὐ ὑῃ6 νν4}15, [πε θεδαΐν οὗ ὑπεὶγ ςο]ουγβ, δπα {ῃ6 

νἱν ἀπε655, Ἔχδοίυαθ, ἀπα ὑγαϊῃ οὗἩ ἐδοὴ ἀεἰδὶ! τηὶρῃΐ 
ν}6}} θὰ σοτῃραγοα νἱἢ {πε ἔδεε οὗ βρτίηρ δπὰ ψ τ ἃ 
βοννεσυ βε]4, εἐχοθρὺ ὑπαὶ ἔποβε {ἐπΐηρβ ἴδαε δῃὰ 
νον δηα οἤδηρα Δ Πα οαδὺ ὑπεῖγ θεδαῦν, 116 [15 
ἰδ Βρτίπρ εἴεγηδὶ, 6] υπέλαϊηρ, Ὀ]οοα υπαγίηρ. 
Ναυρσῃῦλ υῦ ἴπ6 ὄγε ἰουσοῆοβ ἰδ δῃᾶὰ οὐ]]8 {πε 
βυνδαῖμεθϑβ οὗ νμαῦ ἰΐ 5668. 
ηο νψουἹά ποῦ μὲ Ἵδβδιτηθα ψἱἢ [6 εἰσὶ οἱ 

811 ὉπΠ656 Ῥεδυν ] ̓ ΠησοῦΡ ὙὃκῸῸ νου]α ποῦ νδῃΐ ἴο 
ουϊάο Ὠἰτη56 1 ἴῃ βρθδκίπρ διγοηρ ὑΠ 6 πὶ, ἀννᾶγα ὑπαῦ 
10 15. ΠΙΡΉΪΥ ἀἸβουδοθ ἢ} ποὺ ἴο μὲ ἃ τηδίςῃ: ἔογ {πδῖ 
ψἩ]Οἢ ὁπ βεεβ  ΤΠΕ ἰρῃὺ οὗ Ρεδυΐγυ 15 βεάυςίίνα, 
Δα ποῖ ἴο τη8ῃ ἃἴοπθ. Εὔὕνϑῃ ἃ ἤοσβθ, 1 ὑπίηκ, νου]Ἱὰ 

πα τηοτα ρ]θαβϑυσα ἰπ τυπηΐηρ᾽ Οἢ ἃ 50, 5Β]ορίπηρ ρΗ]αῖπ 
ὑπαὺ γεϑοαῖνεβ ἢἷ5 ὑγαδα ρ] βαβδηΐν, γ᾽ 6] 45 ἃ [016 ἴο 
ἢἰ5 ἔοοῦ, ἀηα ἄοεϑβ ποῦ 5ῆοοϊκ ἢἷβ βοοῦ. Τἤδη ἢδ ρΡυΐβ 
ἴῃ ΡΪαΥ 81] ἢϊ8 ρον εῦ οὗ τυπηΐηρ, σίνεβ. Ὠἰτηβθ] ἢ Ον ΟΡ 
ἴο Βρεεα δῃα ποιῃϊηρ εἰβθ, δῃά νίθβ ψ ἢ {πε ὈεδυΐΥ 
ΟΥ̓ ἴῃ6 ρ]αίη. Τῇ ρδϑδςοοοῖκ, ἴοο, δὖ ὑμε ορεπίηρ 

171, 8, 428 ; Οα. 4. 121]. 
2.1..1, 258; 18, 243; Οὐ. 20, 103. 
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ΤΗΕ ΨΟΒΚΒΕ ΟΕ ΓΌΟΛΙΑΝ 

τινα ἐλθών, ὁπότε καὶ τὰ ἄνθη πρόεισιν οὐ 
ποθεινότερα μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἂν εἴποι τις 
ἀνθηρότερα καὶ τὰς βαφὰς καθαρώτερα, τότε καὶ 
οὗτος ἐκπετάσας τὰ πτερὰ καὶ ἀναδείξας τῷ ἡλίῳ 
καὶ τὴν οὐρὰν ἐπάρας καὶ πάντοθεν αὑτῷ περι- 
στήσας ἐπιδείκνυται τὰ ἄνθη τὰ αὑτοῦ καὶ τὸ ἔαρ 
τῶν πτερῶν ὥσπερ αὐτὸν προκαλοῦντος τοῦ 
λειμῶνος ἐς τὴν ἅμιλλαν' ἐπιστρέφει γοῦν ἑαυτὸν 
καὶ περιάγει καὶ ἐμπομπεύει τῷ κάλλει: ὅτε δὴ 
καὶ θαυμασιώτερος φαίνεται πρὸς τὴν αὐγὴν 
ἀλλαττομένων αὐτῷ τῶν χρωμάτων καὶ μετα- 
βαινόντων ἠρέμα καὶ πρὸς ἕτερον εὐμορφίας εἶδος 
τρεπομένων. πάσχει δὲ αὐτὸ μάλιστα ἐπὶ τῶν 
κύκλων, οὺς ἐπ᾽ ἄκροις ἔχει τοῖς πτεροῖς, ἴριδός 
τινος ἕκαστον περιθεούσης: ὃ γὰρ τέως χαλκὸς 
ἦν, τοῦτο ἐγκλίναντος ὀλίγον χρυσὸς ὦφθη, καὶ 
τὸ ὑπὸ τῷ ἡλίῳ κυαναυγές, εἰ σκιασθείη, χλοαυγές 
ἐστιν’ οὕτω μετακοσμεῖται πρὸς τὸ φῶς ἡ 
πτέρωσις. ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἡ θάλαττα ἱκανὴ 
προκαλέσασθαι καὶ εἰς ἐπιθυμίαν ἐπισπάσασθαι 
ἐν γαλήνῃ φανεῖσα, ἴστε, κἂν μὴ εἴπω" ὅτε, εἰ 
καὶ παντάπασιν ἠπειρώτης καὶ ἀπειρόπλους τις 
εἴη, πάντως ἂν ἐθελήσειε καὶ αὐτὸς ἐμβῆναι καὶ 
περιπλεῦσαι καὶ πολὺ ἀπὸ τῆς γῆς ἀποσπάσαι, 
καὶ μάλιστα εἰ βλέποι τὴν μὲν αὔραν κούφως 
ἐπουριάξουσαν τὴν ὀθόνην, τὴν δὲ ναῦν προσηνῶς 
τε καὶ λείως ἐπ᾽ ἄκρων ἠρέμα διολισθάνουσαν τῶν 
κυμάτων. 

Καὶ τοίνυν καὶ τοῦδε τοῦ οἴκου τὸ κάλλος 
ἱκανὸν καὶ παρορμῆσαι ἐς λόγους καὶ λέγοντα 
ἐπεγεῖραι καὶ πάντα τρόπον εὐδοκιμῆσαι παρα- 
σκευάσαι. ἐγὼ μὲν δὴ τούτοις πείθομαι καὶ ἤδη 

τ8ὃ 

1ὃ 



ΤῊῈΕ ΗΑ], 

οὐἨ βργίῃρ ροεθβ ἴο ἃ βε]ὰ δ {πεὸὶ ἔϊπηθ θη [Π6 
Ὀ]οββοιηβ ψ Ι ἢ 1 ρΡαΐβ ουΐ ἅτ6 ποῖ οὨ]Ὺ Ἰονϑ] ον, θυΐ, 
ἴῃ 8 ΤΔΠΠΘΡ ΟὗἩ βρεακίῃρ, τλοσα Ὁ] ββοσην πα ὑτὶ σον 
οἵ δας; 5ργεδαΐπρ ἢ18 ψίηρδ δηα μόνης ὕπθιὰ ἴο 
{8ε 50, Πβοηρ 5 [841] ἀπ βυγγουπαϊηρ Ηϊτηβο] ἢ ν ἐἢ 
τ, ἢς, ἴοο, ἀἰδρίαγϑ 158 Ὀ] ββοσῃβ ἃπα πε ΑΡρτ][] οὗἉ ἢ 5 
νἱηρδ, 85 1 ἴῃς ἤ6] ἃ ψψεσα ἐμ] ηρίπρ Ὠΐτα ἴο νὶ6 ψ νἢ 
1, Αἴ 4]}} ὄἐνεηΐβ, ἢ6 ὑν δῦβ δπα ᾿ΓΠ5 ἀπα μὰ ὖ8 ΟἹ δἰ γ5 
ψῖ ἢ χα θθαυΐγ. Νον πα δρδίῃ ἢ ἰβ ἃ βρης 511} 
τηογ6 ψοπάοτία!, ν ἤδη ἢἷ5. σο]ουγβ σἤδηρα ὑπ 6} ἴῃς 
Ἰρῃῖ, δἰϊεσίηρ ἃ ΠΠ{0}Ὸ ἀπα ταγηΐηρ ἴο ἃ αἰ εγεπὺὶ Κὶπά 
οὗ Ἰονε!ποθθ. Τηῖ5 ΠΔΡΡΘΠ5 ἴο Ὠΐτη ΤοὨΙ ἢν ἴῃ ἐπα 
οἶτοϊεβ ὑπαῦ ἢ6 ἢδ8 δὖ ὑπε {ΐρ8 οὗ ἢϊ58 ἔδβαύμεγβ, βοὴ 
οὗ ψ]ο ἢ 5 τἱηρεοά νἹὉἢ} ἃ ταίηρον. Ὑμαῦ ννὰβ ῥτε- 
νἰουβὶν ὈγοηΖα ἢδ5 {Π ἰοοῖκ οὗ σοϊὰ ψῇδη ἢδ 5}}{{8 ἃ 
1{0Π6, πα ννῃδὺ νγὰβ ὑσίρῃῦ Ὀ]ὰ6 ἴῃ [6 β}ῃ 15 Ὀτὶρηΐ 
ϑγθεὴ ἴῃ βἤῆδαάον, 80 τη ἀοα8. ἴῃς ῥεϑδαυΐν οὗ ἢ18 
ΡΙυπηαρσα αἰΐεν ἢ ὑπεὲ ἸΙσῃ !  Εον γοὺ Κπον ψ ϊἢ- 
ουῦ ΤΥ [6] ]Πἢπρ γοὺ ὑπαῖ ἴΠ6 568 ἢ85 ρονδῦ ἴο ἰπνὶΐα 
8Π6 Ῥτόνοκα Ἰοηρίηρς ψνῇδη ἰὐ 8 σα. Αὖὐ βυςῇ ἃ 
ἀἶἰπη6, ΠῸ τηλοῦ πον τηυοἢ οὗ ἃ ᾿ἰδηαάϑιηδῃ πα ἃ 

ἸΌΌΕΥ ἃ τᾶ ΠΔῪ ὃ6, ἢε τνδηΐβ δὖ ἃ}} οοβὶβ ἴο ρεὶ 
Δροδταὰ 5Π10 δπᾶα ογυΐϊβα ἀθουΐ πα ρῸ ἔλγ ἔγοτη Ἰδηά, 
ἅθονε 8]] 1 με ρεγοεῖνεβ 6 ὕγεθζα σϑηῦγ 5 6] Πρ {Πα 
οδῆνδβ 8Π6 ἴΠ6 νϑ856] βυθοῦ πα βϑεηοοῦ!]ν σ᾽ αΐπσ 
Δοηρ, 0{16 Ὀγ 11}16, ονεῦ {Π6 ογεϑῦ οὗ [Π6 ννᾶνε8. 

Οενγίδίηϊγ, {Πδη, 6 Ὀεδαΐν οὐ {π1ὶ5 Π4}} ἢιδ8 
ΡοΟνΘΣ ἴο ΓΟυ86 ἃ Ππηδ ἴο ΒΡΘΕΟἢ, ἴο Βρ0 Ὠΐπὶ οἡ ἴῃ 
βρθδκίῃρ' δηα ἴο τηδκα ἢΐτη βυςσθθα ἴῃ ἜνΕΥῪ ψᾶγ. 1 
ἴῸΓ ΤΥ ρμᾶτΐ δὴ ὑγυβῦηρ ἴῃ 411 {{||5 Δπηα ᾶνα Αἰ γοδαν 
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πέπεισμαι καὶ ἐς τὸν οἶκον ἐπὶ λόγοις παρελήλυθα 
ὥσπερ ὑπὸ ἴνγγος ἢ Σειρῆνος τῷ κάλλει ἑλκόμενος, 
ἐλπίδα οὐ μικρὰν ἔχων, εἰ καὶ τέως ἡμῖν ἄμορφοι 
ἦσαν οἱ λόγοι, καλοὺς αὐτοὺς φανεῖσθαι καθάπερ 
ἐσθῆτι καλῇ κεκοσμημένους. 

Ἕσερος δέ τις οὐκ ἀγεννὴς λόγος, ἀλλὰ καὶ ρος δέ τις γεννὴς λόγος, ἀ καὶ 
πάνυ γενναῖος, ὥς φησι, καὶ μεταξύ μου λέγοντος 
ὑπέκρουε καὶ διακόπτειν ἐπειρᾶτο τὴν ῥῆσιν καὶ 
ἐπειδὴ πέπαυμαι, οὐκ ἀληθῆ ταῦτα λέγειν φησί 
με, ἀλλὰ θαυμάξειν, εἰ φάσκοιμι ἐπιτηδειότερον 
εἶναι πρὸς λόγων ἐπίδειξιν οἴκου κάλλος γραφῇ 
καὶ χρυσῷ κεκοσμημένον: αὐτὸ γάρ που τοὐναν- 
τίον ἀποβαίνειν. μᾶλλον δέ, εἰ δοκεῖ, αὐτὸς 
παρελθὼν ὁ λόγος ὑπὲρ ἑαυτοῦ καθάπερ ἐν δικασ- 

᾿ ταῖς ὑμῖν εἰπάτω, ὅπῃ λυσιτελέστερον ἡγεῖται 
τῷ λέγοντι εὐτέλειαν οἴκου καὶ ἀμορφίαν. ἐμοῦ 
μὲν ἀκηκόα7ε ἤδη λέγοντος, ὥστε οὐδὲν δέομαι δὲς 
περὶ τῶν αὐτῶν εἰπεῖν, ὁ δὲ παρελθὼν ἤδη λεγέτω, 
κἀγὼ σιωπήσομαι καὶ πρὸς ὀλίγον αὐτῷ μεταστή- 
σομαι. 

ἼἜΑνδρες τοίνυν δικασταί, φησὶν ὁ λόγος, ὁ 
μὲν προειπὼν ῥήτωρ πολλὰ καὶ μεγάλα τόνδε τὸν 
οἶκον ἐπήνεσε καὶ τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ ἐκόσμησεν, 
ἐγὼ δὲ τοσούτου δέω ψόγον αὐτοῦ διεξελεύσεσθαι, 
ὥστε καὶ τὰ ὑπ᾽ ἐκείνου παραλελειμμένα προσθή- 
σειν μοι δοκῶ ὅσῳ γὰρ ἂν ὑμῖν καλλίων φαίνη- 
ται, τοσῷδε ὑπεναντίος τῇ τοῦ λέγοντος χρείᾳ 
δειχθήσεται. 

αἱ πρῶτόν γε ἐπειδὴ γυναικῶν καὶ κόσμου 
καὶ χρυσοῦ ἐκεῖνος ἐμνημόνευσεν, κἀμοὶ ἐπι- 
τρέψατε χρήσασθαι τῷ παραδείγματι' φημὶ 
γὰρ οὖν καὶ γυναιξὶ καλαῖς οὐχ ὅπως συλλαμ- 
190 
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ΤΗἙΕ, ΗΑΙ, 

ὑγυδπίοα ἴῃ 1ὖ ; ἴῃ σοχηΐηρ ἴο ὑπ Π4}} ἴο βρβᾶξκ, 1 ννὰβ 
αἰἰγαοῖθα Ὀγ ἰΐ8 Ῥοδυΐν ἂἃ5 ὈῪ ἃ τισὶ ψῇῆθ6] ΟΥ ἃ 
ΘΙγΘη, ἴῸγ 1 Πδά πὸ 5]]ρῃῦ πορα ὑπᾶὺ ὄδνβὴ 1 τὰν 
ΡὮγαθοβ ψεα Βοιηοὶν Ὀεΐοσε, ποὺ ψουὰ 5θοῖὰ 
Ὀδδυῦ] 1ἢ δἀογηεά, 50 ἴο Βρθᾶῖκ, 'π ἔπε οἱοϊῃίῃρ, 

ΤΏοτα 15, ποννανοῦ, 8ἃποῖμου ροϊηΐ οὗ νίαν, ποῖ 
᾿πϑ σι βοαδπὺ αὖ νΕΥῪ ἱπιρογίδηϊ, 1 γου Κα Μγυ. Ροϊηΐ 
οὐ γίεν᾽βΒ νογὰ ἔοῦ ἴῦ ; ἢς Καερὶ ἱπιίεγσυρίπρ πιδ 
ἃ5 1 Βροκὸ πὰ {ὑὐγίηρ ἴο Ὀγθακ ὉΡ ΤΥ ΒΡΘΘΟ᾿, δπᾶ 
πον ὑῃαῦ 1 Πᾶνα ρᾶιιβεα ἢδ βᾶγ85 ὑπαῦ 1 δὴ τη βία Κθὴ 
ἴπ {818 τηαῦξευ : μα 8 βυγργίβεα ὑἐπαὺ 1 5ῃοι]α 58 γῪ ἃ 
ἈΒοδυ Ὁ] Π41}1 δαογηδα ψ ἢ, ραϊπθϊηρ, ἃπα ρ]] αΐπρ 15 
Ρεῦζεν βυϊοα ἴον [Πς αἀἴ5ρ]αν οὗ δ]Ἰοαᾳύδῃςα, ἃ5 {Π6 οᾶ56 
8 δηὑγαὶν ἴΠ6 γανεῦβα. Βυΐ 1 γοὺ ἄρρτονε, Ἰεὺ Μτύ. 
Ῥοϊηῦ οὐ γίεν Πἰγηβεὶ ἴακα [Ππ6 ΗοοΥ ἴῃ ἷ5 οσσῃ 6 ΠΑ] 
ΔΠΑ [6]}] γοιι ἃ85 6 νου]Ἱᾶ ἃ 00 ψν ῃδγείη ἢ ὑπ] Κ5 ἃ 
Τ68Π Δηα ὈΡῚΥῪ ΠΔ}] τότε δάνδηϊαρσεουβ ἴο ὑπ 5ρθάΚου. 
Υου Πᾶνα Πδαγα τὴς ἉΙτεδανυ, 80 ὑμαῦ 1 ἀο ποῖ πεεᾶ ἴο 
ΞρΡΘΔΙς αρδὶπ ἴο {πΠ6 βᾶχηα ἴορίς ; Ἰοὺ Πίτη ἰᾶκε {πα 
ΠΟΟΥ πο ὉΠΩ 880 [115 880, 86] 1 ν}1}} μὲ 5{1}} δπὰ 
γε] ἴο Πΐπη ἔὉΓ ἃ {{π|6. ΐ 

“ὙΜε11, σαητ]εθη οὗ ἴῃς 0, 5785 Μν. Ῥοϊηϊ 
οὐ γίεν,, “τῃ6. Ἰαϑὺ βρεᾶκεὺῦ μᾶ8 τβδᾶδ τηδην βγικίηρ 
ΡῬοϊηὔΐβ ἴῃ ᾿γϑΐῖβα οὗ {πὸ Π4}1], ἀπά 85 δαοσπβᾶ ἰΐ ψ ἢ 
᾿ἷβ ψογᾶβ. 1 τηγβοὶ ἢ 8Ππὶ 80 ἴὯῪ ἔγοιῃ ἰηϊαπαϊΐησ ἴο 
οὐ οῖβα [Ὁ ὑπὰὺ 1 Πᾶνα ἴῃ τηϊπα ἴο δα {με ροϊηϊβ 
ψΠ]οἢ ἢ6 οιμτζεα, ον ἴΠ6 τηογὸ Ῥθδυ 1]: γου ΠΩ Κ 
10, ὑπ6 ποτα Ποβῦ]α ἴο ὑῃ6 Βρεᾶκοι᾽β ἰπδοσγεβὺ Ὁ ψν}}} 
μα6, 85 1 5}8]} 5ῆον. 

“ΕϊΠγϑῖ, θη, ποθ ἢ6 [85 τηϑηϊοηθα ΨΟΙΊΘΏ, 
εν εῖγυ ἂπα ρο]α, ρευγιτῦ τὴ6 450 ἴο Ἰηᾶκα 86 οὗ ὑπῸ 
σοΙηραγίβοη. [ββοτῦ ἰῃδῖ, ἔΆγ ἔγοιη οοῃτ θυϊπρ ἴο 
Π6 ροοᾶ Ιοοκβ οὗ ἃ Ὀεδυῦ] ννοιηδη, ἀρυμπάδηϊ 
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ΤΗΒΕ ΨΟΒΚΒ ΟΕ ΤΌΓΙΑΝ 

βάνειν ἐ ἐς τὸ εὐμορφότερον, ἀλλὰ καὶ ἐναντιοῦσθαι 
τὸν κόσμον. τὸν πολύν, ὁπόταν τῶν ἐντυγχανόντων 
ἕκαστος ὑπὸ τοῦ χρυσοῦ καὶ τῶν λίθων τῶν πολυ- 
τελῶν ἐκπλαγεὶς ἀντὶ τοῦ ἐπαινεῖν ἢ χρόαν ἢ 
βλέμμα ἢ δειρὴν ἢ ἢ πῆχυν ῇ δάκτυλον, ὁ ὲ ταῦτ᾽ 
ἀφεὶς ἐς τὴν σαρδὼ ἢ τὸν σμάραγδον ἢ ἢ τὸν “ὅρμον 
ἢ τὸ ψέλιον ἀποβλέπῃ, ὥ ὥστε ἄχθοιτο ἃ ἂν εἰκότως 
παρορωμένη διὰ τ τὸν κόσμον, οὐκ ἀγόντων σχολὴν 
ἐπαινεῖν αὐτὴν. τῶν θεατῶν, ἀλλὰ πάρεργον αὐτῆς 

ποιουμένων τὴν θέαν. ὅπερ ἀνάγκη, οἶμαι, 
παθεῖν καὶ τὸν ἐν οὕτω καλοῖς ἔργοις λόγους 
δεικνύοντα" λανθάνει “γὰρ ἐν τῷ μεγέθει τῶν 
καλῶν τὸ λεχθὲν καὶ ἀμαυροῦται καὶ συναρπάζε- 
ται, καθάπερ εἰ λύχνον. τις εἰς πυρκαϊὰν μεγάλην 
φέρων ἐμβάλλοι ἢ μύρμηκα ἐπ᾽ ἐλέφαντος ἢ 
καμήλου δεικνύοι. τοῦτό τε οὖν! φυλακτέον τῷ 
λέγοντι, καὶ προσέτι “μὴ καὶ τὴν φωνὴν αὐτὴν 
ἐπιταράττηται " ἐν οὕτως εὐφώνῳ καὶ ἠχήεντιε 
οἴκῳ λέγων' ἀντιφθέγγεται γὰρ καὶ ἀντιφωνεῖ 
καὶ ἀντιλέγει, μᾶλλον δὲ ἐπικαλύπτει τὴν βοήν, 
οἷόν τὸ καὶ σάλπιγξ δρᾷ τὸν αὐλόν, εἰ συναυλοῖεν, 
ἢ τοὺς κελευστὰς ἡ θάλαττα, ὁ ὁπόταν πρὸς κύμα- 
τος ἦχον ἐπάδειν τῇ εἰρεσίᾳ θέλωσιν' ἐπικρατεῖ 
γὰρ ἡ μεγαλοφωνία καὶ κατασιωπᾷ τὸ ἧττον. 

αὶ μὴν κἀκεῖνο, ὅπερ ἔφη ὃ ἀντίδικος, ὡς 
ἄρα ἐπεγείρει ὃ καλὸς οἶκος τὸν λέγοντα καὶ 
προθυμότερον παρασκευάζει, ἐμοὶ δοκεῖ τὸ ἐναν- 
τίον ποιεῖν: ἐκπλήττει γὰρ καὶ φοβεῖ καὶ τὸν 
λογισμὸν διαταράττει. καὶ δειλότερον ἐργάξεται 
ἐνθυμούμενον ὡς ἁπάντων ἐστὶν αἴσχιστον ἐν 

1 χε οὖν ΒΟΙΓΚΟΥ : γοῦν ΜΝ. 
3 μὴ---ἐπιταράττηται ΒΕΚΙΚΘΙ: μὴν--- ἐπιταράττεται Μ|55. 
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ΤΗΕ ΗΛΙ, 

)ἜΝΕΙΓΥ ἰβΒ δοΐυδν ἃα ἀειγίτηθηι. Ἐνείγοπε ψῃ0 
γηβοῖβ ΠῸΥ 8 ἀ422]6 ἃ ὈΥ ΠΕΡ ροϊὰ ἀπα ἢδῚ ὄχρϑηβῖνα 
ϑοιηβ, ΔΠα ἰηϑίθδα οὐ ργαϊβίῃρ ΠῸῚ σοιαρ] χίοῃ, ΠΘΥ 
ἐγθ8, δ Ὡδοκ, ΠΟΥ 8. ΟΥ̓ΠΕΙῚ ἤηροτῦ, 6 πορ]εοῖβ 

ὑπο δπα ἰοῖβ ἢϊβ Ἔγεβ ὑνδ 6 ἴο ΠΟ 581 ΟΥ̓ ΠΟΥ 
ΘΙ, 6 8], ΠῸΥ ΠΘΟΚ]δοα οὐ Πεὺ Ὀτγδοοὶοῖ. 8586 τηϊρηϊ 
ΚαΑΙΥΪΥ σεῦ δῆρτυ δὖ Ῥεΐπρ ἴῃυ5 5] σηϊεα ΤῸΓ ΠΕΡ 
οὐβδιηθηΐβ, ἤδη ΟὈΒΟΥνΟΥΒ. 76 ἴοο ΟΟουρ᾽Θα ἴο ΡΑΥ͂ 
ΠΟΙ σοΙμρ δ ηῖβ πα ὑπῖπῖκ ΠΕΡ ἸΟΟΪΚκΒ ἃ 5146-5511.6. 
ΤῊΣ βάῖὴα ὑπίηρ ἰ5 θουπα ἴο ἤάρρεδῃ, 1 ὑΠ]1ΗΚ, ἴο ἃ τηδ ἢ 
γνΠ0 ἰγῖθϑ ἴο 58ῆον ἢΐβ δΪοαθ ποθ ἃπηοηρ ΟΥΚΒ οὗ τὶ 
{κὸ [ῃ656. Αχηϊά {Π|Ὲ πᾶ85 οὗ βεδυϊδιὶ [Πηρβ, ν δῦ 
ἢδ 8805 Ὸ65 ΠΗ ΘΕαδα, νΔ 5}. 65 Δα 15 ΔΌΒΟΥΌΕα, ἃ5 ἰδ 
σδΠ 616 ννεσα ἴδιο ἴο ἃ ργεαὺ ἤτε ἃπα ΓΠΤΌνῚ ἷπ, ΟΥ 
8 δηΐ ροϊηΐϊοα ουὺ οὐ πε Ἀδοκ οὗ δῃ δἱθρῃδῃΐ οὐ ἃ 
οδῖμθὶ. ΤῊϊς ἀδηρον, οουίδίηϊγ, ὑπῸ ΒρθάΚο τηυϑὺ 
συδτα δραϊηβῖ, Δα 8150 [Πδὺ Ὠΐδ5 νοῖςε μὲ ποῖ αἀἰδίυγροα 
νν ἤδη Π6 5ρθδῖκβ ἴῃ ἃ Π8]] 80 τημϑίοδὶ δπα δοβοίηρ, ἴῸΓ 
10 τοβουηαβ, τ ρ]} 165, τοξανεβ---τἰη ἔδοῖ, 1Ὁ ἀγόνηβ 15 
υἰΐογϑηςα, 78ὺ 85 ἴῃς ἰγχυτηρεῦ ἄγοντι ὑΠ6 ἤπϊε ἤδη 
ΠΟΥ ἃγα ρἰαγθα τορεῖμου, δηαὰ 85 ἴῃς 868 αἀγουγ 8 
σμδηΐγ- θη Ψ Ώδη ΠΟῪ υὑπάογίαϊζα ἴο βἰὴρ ἔοσ ὑπ6 
ΤΟΥ͂ΕΙΒ ἀραϊηδὺ [6 ποΐβε οὗ ἴης βυγτέ,. Εὸγ ἴῃς ρστεδῖ 
νοΪυτη6 οὗ δουῃά ονεῖρονοῦβ μα ΟΥ15}165 ἰηἴο 5:16 Π60 6 
411 ὑπαῖ 15. ὑγεαῖκ ου. 

“«Α5 το {πε οἴδμοὺ ροϊηῦ ψἘΪΟἢ τὴν Ορρομπδηΐ τη866, 
ὑπαῖ 4 Ὀδδυῦ αι} 4}} Βρυσβ ἃ 5ρθδκοὺ Οἢ. δ Πα Τη8Κ65 
Πΐτη τοῦ διρυϊϊίοιβ, 1 ὑπῖηῖκ Ὁ ἀοθ5 Π6 ορροϑίϊα. 
10 ἀ422165 δῃα ἔτ ] ἴθ τα, αἀἰδίαγΌ5 ἢ τπουρἢῃϊ 
ἈΠΑ͂ τηᾶῖζο5. ᾿ἶπὶ τογα {ἰχηϊα, ῸΣ ᾿ς τοῆροϊβ αὶ [Ὁ ἰδ 
αἀἰβρτδοο ἢ} Ὀεγομπα δνογυτῃίηρ ὑπαὺ 8 αἰβοοῦγβα 
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ΤΗΒΕ ΜΩΚΚΘ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

εὐμόρφῳ χωρίῳ. μὴ ὁμοίους φαίνεσθαι τοὺς λόγους. 
ἐλέγχων γὰρ οὗτός γε ὃ φανερώτατος, ὥσπερ ἂν 
εἴ τις πανοπλίαν καλὴν ἐνδὺς ἔπειτα φεύγοι πρὸ 
τῶν ἄλλων, ἐπισημότερος ὧν δειλὸς ἀπὸ τῶν 
ὅπλων. τοῦτο δέ μοι δοκεῖ λογισάμενος και ὁ 
τοῦ Ὁμήρου ῥήτωρ ἐκεῖνος εὐμορφίας ἐλάχιστον 
ροντίσαι, μᾶλλον δὲ καὶ παντελῶς ἀΐδρει φωτὶ 

εαυτὸν ἀπεικάσαι, ἵνα αὐτῷ παραδοξότερον φαίνη- 
ται τῶν λόγων τὸ κάλλος ἐκ τῆς πρὸς " τὸ ἀμορφό- 
τερον ἐξετάσεως. ἄλλως τε ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν 
τοῦ λέγοντος αὐτοῦ διάνοιαν ἀσχολεῖσθαι περὶ 
τὴν θέαν καὶ τῆς μφροντίδος τὸ ἀκριβὲς ἐκλύειν τῆς 
ὄψεως ἐπικρατούσης καὶ πρὸς αὑτὴν καλούσης 
καὶ τῷ λύγῳ προσέχειν οὐκ ἐώσης. ὥστε τίς 
μηχανὴ μὴ οὐχὶ πάντως ἔλαττον ἐ ἐρεῖν αὐτὸν τῆς 
υχῆς διατριβούσης περὶ τὸν τῶν ὁρωμένων 

ἔπαινον; 
Ἐῶ γὰρ λέγειν ὅτι καὶ οἱ παρόντες αὐτοὶ 

καὶ πρὸς τὴν ἀκρόασιν παρειλημμένοι ἐπειδὰν εἰς 
τοιοῦτον οἶκον παρέλθωσιν, ἀντὶ ἀ ἀκροατῶν θεαταὶ 
καθίστανται, καὶ οὐχ οὕτω Δημόδοκος ἢ ἢ Φήμιος ἢ ἢ 
Θάμυρις ἢ ᾿Αμφίων. ἢ Ὀρφεύς τις λέγων ἐστίν, 
ὥστε ἀποσπάσαι, τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἀπὸ τῆς 
θέας" ἀλλ᾽ οὖν ἕκαστος, ἐπειδὰν μόνον ὑπερβῇ 
τὸν οὐδόν, ἀθρόῳ τῷ κάλλει περιχυθεὶς λόγων 
μὲν ἐκείνων ἢ ἀκροάσεως ἄλλης] οὐδὲ τὴν ἀρχὴν 
ἀΐοντι ἔοικεν, ὅλος δὲ πρὸς τοῖς ὁρωμένοις ἐστίν, 
εἰ μὴ τύχοι τις παντελῶς τυφλὸς. ὧν ἢ ἐν νυκτὶ 
ὥσπερ ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴ ποιοῖτο τ 
ἀκρόασιν. ὅτι γὰρ οὐκ ἀξιόμαχον λόγων ἐσ 
ὄψει ἀνταγωνίσασθαι καὶ ὁ Σειρήνων μῦθο 

1 ἄλλης Ξομψατγῦζ : ἀλλ᾽ ΜΗΝ. 
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ΤΗΕ ΗΑ], 

5Που]α ποῦ ντῃᾶΐοὶ ἃ μ]Δ 50 ὑϑδυ }. ΕῸΥ 506 ἢ} 50γ- 
ΓΟΙῸ ΏΡΒ ρὰΐ ἃ πᾶ ποδὶ ο]Θαυ]Υ ἴο ὑΠπ6 ργοοῦῖ. [ὦ ἰ5 
85 1 6 ΒΒοι]ά ρυΐῦ οἡ ἃ Παπάβοτμε οοδῦ οἵ τηδ]] δῃηὰ ἵβθ 
ἴδ κα ἴο ΠΪ5 ἢ6615 υεΐοσε {πε γϑϑῦ, τηδἰζίηρ ἢ15 σοννασαϊοα 

ΟὨΪΥ ἴπ6 πλοῦ σοηβρίοποιβ ΤῸΓ 5 δυτηοῦσ. ΤῊ Ϊ5, 
1 τῃηκ, 15 ἐῃς σοπδί ἀγα ψν]]οἢ οαι865 Η ΟΥ̓ ΘΙ 5 

ἕδταουβ ογδΐου  ἴο ὑπ ηκΚ ν τ 1{{16 οὗ σοοα-]οο}κ5 δπα 
ἜΘ ἢ Ώ8Κ6 ΠἰτΉΒ6  ἔΔΡΡΘΑΥ “ Δπ υἱΐεν Κπον- ποίησ’ ἴῃ 
ογάον ἔβαν ὑπ6 Ὀδδυῦν οὗ ἢ͵8 ὑγοσαβ ΤΔΥ 86 61 ΙΏΟΓῈ 
βιγΚίηρ ΟΥ̓ σοχμρδυίβοη ψ] ἢ ὑπμαῦ ψΏ]Οἢ ἰ8 ὈρΊΪΕΓ. 
Βεβ1468, Ὁ 15 πεν δ]Ὲ ὑμαῦ ἢ Βρεδϊζθυβ ονῃ τηϊπα 
Βῃου]α μὲ οοουρίεα ἴῃ Ἰοοκίηρ, δπᾶ ὑπμαῦ {Π6 δοοῦγδου 
οὗ 158 πὶ πκίηρ 5Βῃου]α θὲ αἰβίυγρεα θδοδυβα ν ῃαῦ ἢδ 
15 Ἰοοκίηρσ δὖ ρσεῖβ πε ειζον οὗ τη, αὐϊγδοῖβ τη δηὰ 
ἄοδβ8 ποῦ δ]ϊονν εἴτα ἴο αἴϊεπα ἴο ψηδῦ ἢδ 18 βδυϊηρ. 
50 ον οἂπ ἢ6 ἢ6]ρ βρθδκίῃηρ ν  Ὺ ὑδάϊγ, ψ ἤθη ἴῃ 
βρίγῦ ἢ6 15 θυδίοα ψ ἢ ὅΠ6 ῥργαΐβα οὗ 411 ὑπαὶ ἢ 5668} 

4] ἔογθθαῦ ἴο 8840ὺ ὑπὰῦὺ ενθὴ ποβα ψῆῸ τὲ 
Ῥγδβοηΐ δπα ᾶνα Ὀεδὴ ἰπνιξεα ἴο {Π6 Ἰεσΐαγα Ὀδοοχας 
βροοζαϊοιβ ἰπϑῖθδα οὗἩ ἤθάγουβ ἤθη ὑπδῪ δηΐεῦ 806}} ἃ 
8.411] ἃ5. ὑῃ15, Δα] ὯῸ ΒΡ ΚΟΥ ἰβ σποὺρῇῃ οὗ ἃ εϑιο- 
ἄοοσυβ, ἃ Ρηριηΐυβ, ἃ ΤαΙηγΥβ, Δἢ ΔΙΩΡἢΪΟΏ ΟΥἩ 8ῃ 

Οὔρεὰβ ἴο αἰβίγαος {Παῖν τηΐϊπά5 ἔοσα ἰοοκίησ,. ΝΉΥ, 
ΘΥΘΙΎ ὁπ6 οἵ ἔπει 18. Ποοάδα ψ1 θεδυΐγ ὑπμ6 ἰπδιδηΐῦ. 
δ ογόββ68 ὅς ὑῃγοϑῃο]α, πα ἀοε5 ποῖ σίνα ἴῃς ᾿θδβῖ 
βῖσῃι οὗ Βεδυίηρ 2 ν ῃαῦ ὑῃ6 Βρθδϊζεὺ βᾶγ8 Οὐ Δηγὐπίηρ' 
6Ἶἶβα, θυὺ ἰ5 411 δβουθϑα ἴῃ νι ῆηδῦ ἢ 5665, 0}1655 6 15 

βίομθ- πα οΥὐ. κὸ {πΠ6 σοουτὶ οὗ [ῃῇ6 Ατγεδορδριιδ, 
1ἰϑύθηῃβ ἴῃ ἴῃς ἀδτκ  Τῆδῦ ἴῃς ρονον οὗ ἴΠ6 τοηρσιια 
5. πὸ τηϑῖοσϊ ἴον ὑῆ6 δυεϑ, Οὴ6 οδὴ ᾿θϑῦη ΟΥ̓ ΘΟΙΠΡΑΙΏΡ᾽ 

1 Οάγνββουβ: 7. 8, 219, 2. 11. 28, 430. 
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ΤΗΝ ΨΟΒΚΘ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

παρατεθεὶς τῷ περὶ τῶν Ῥοργόνων διδάξειεν ἄν' 
ἐκεῖναι μὲν γὰρ ἐκήλουν τοὺς παραπλέοντας 
μελῳδοῦσαι καὶ κολακεύουσαι τοῖς ἄσμασιν καὶ 
καταπλεύσαντας ἐπὶ πολὺ κατεῖχον, καὶ ὅλως τὸ 

ἔργον αὐτῶν ἐδεῖτό τινος διατριβῆς, καί πού τις 
αὐτὰς καὶ παρέπλευσε καὶ τοῦ μέλους παρήκουσε' 
τὸ δὲ τῶν Γοργόνων κάλλος, ἅτε βιαιότατόν τε ὃν 
καὶ τοῖς καιριωτάτοις τῆς ψυχῆς ὁμιλοῦν, εὐθὺς 
ἐξίστη τοὺς ἰδόντας. καὶ ἀφώνους ἐποίει, ὡς δὲ ὁ 
μῦθος βούλεται καὶ λέγεται, λίθινοι ἐγίγνοντο 
ὑπὸ θαύματος. ὥστε καὶ ὃν ὑπὲρ τοῦ ταὼ λόγον 
εἶπε πρὸς ὑμᾶς μικρὸν ἔμπροσθεν, ὑ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 
εἰρῆσθαι νομίζω" καὶ γὰρ ἐκείνου ἐν τῇ ὄψει, οὐκ 
ἐν τῇ φωνῇ τὸ τερπνόν. καὶ εἴ γέ τις παραστη- 
σάμενος τὴν ἀηδόνα ἢ τὸν κύκνον ἄδειν κελεύοι, 
μεταξὺ δὲ ἀδόντων παραδείξειε τὸν ταὼ σιω- 
πῶντα, εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἐπ᾽ ἐκεῖνον μεταβήσεται ἡ 
ψυχὴ μακρὰ χαίρειν φράσασα τοῖς ἐκείνων 
Πσβασν οὕτως ἄμαχόν τι ἔοικεν εἶναι ἡ 

ὄψεως ἡδονή. καὶ ἔγωγε, εἰ βούλεσθε, 
. ὑμῖν παραστήσομαι σοφὸν ἄνδρα, ὃς 
αὐτίκα μοι μαρτυρήσει ὡς π πολὺ ἐπικρατέστερά 
ἐστι τῶν ἀκονομένων τὰ ὁρώμενα. καί μοι σὺ 
ἤδη ὁ κῆρυξ προσκάλει αὐτὸν Ἡρόδοτον Λύξου 
[4 “ 3 Α Ἂ Ὁ ξ ᾽ Αλικαρνασόθεν' κἀπειδὴ καλῶς ποιῶν ὑπήκουσε, 
μαρτυρείτω παρελθών' ἀναδέξασθε δὲ αὐτὸν 
᾿αστὶ πρὸς ὑμᾶς λέγοντα ὥσπερ αὐτῷ ἔθος. 

᾿Αληθέα τάδε ὁ λόγος ὑμῖν, ἄνδρες δικασταί, 
μυθέεται καί οἱ πείθεσθε ὅσα ἂν λέγῃ τουτέων 
πέρι ὄψιν ἀκοῆς προτιμέων' ὦτα γὰρ τυγχάνει 
ἐόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν. 
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ΤΗΕ ΗΑ], 

ἴπῸ βδἰουυ οὗ [ῃε ϑίτθιβ ψιἢ ἴῃ6 οὔθ δρουῦ {μ6 
Οούροπθ. Τῃδ δίγθβ σμδιιηθα ραβϑίπρ νογάροῦθ ΟΥ̓ 
ταδκίηρ' πιο δηα νου κίπρ οη ὑμ6 πὶ ψ] ἢ Βοησ8, δα 
Πε]α τπθπὰὶ Ἰοηρ θη πεν ρμυῦ ἴῃ. ἴῃ 8ῃογῦ, ὑμ6}γ 
Ρδυογτιηδποα ον δχαοῖεα ἃ ἄδαυ, ἀῃα πὸ ἀουθῖ ομς 
ΟΥ̓ ΔΠΟΪΠΘΡ νογᾶροῦ νγνεπὺ ὈΥ ποῖα, περ] θοϊίηρ ὑπμοῖγν 
τηδῖο. Οπ ἴα σοπίγασγυ, ὑπὸ θεδυΐγ οὗ [ῃ6 Οογρόῃ8, 
Ὀαίῃρ Ἔχίγθιη 6] ροννεγ αι] δηα αἰδοιύϊηρσ ὑπΠῈ νετῪ 
νἱϊα]9 οὗ {Π6 5ου], σα πο α ἰΐ5 ὈΘΠΟ] ΘΓ δΔπα τδά6 
[θὰ Θρθθοῇ]θββ, 50 ὑπαῖ, 88 6 βδἴοσυ Πὰ5 ἰδ δηὰ 
ΘΥΘΥΥΟΠΘ 5808, ΠΟΥ ὕπγῃθα ἴο βἴοῃβ ἴ'ἴῇ ΨΟΠΑΘΓΙ. 
ον {Π|18 τβᾶϑοῦῃ 1 οουπῦ ψηδὺῦ ΤῺ Ορροποηΐ 5814 
ἴο γοῦ ἃ τηογηθηῦ ΔρῸ ἀρουῦ ἴ[Π6 ῥϑδροὺκ ἃ ὈΪδᾶ ἔου 
ΤΩ 5146: ΒΌΓΕΪΥ ἷβ αὐ γϑδοῦίνθηθϑθ ἰβ ἴῃ 8. ἸΟΟΚΒ, 
ποῦ ἴῃ ἢΐβ νος ' [1 ΔΗΥΡΟΟΥ 5Που]α τηδῖοἢ ἃ πίρἢῃῦ- 
ἱῃρα]6 ΟΓ ἃ δύῃ δραϊηβδὺ ἢΐτη, ᾿οἰσς ὑἤδη 5ἰηρ 
8 5ῃονίηρ ὑΠ6 ρϑδοοοῖκ 516 ηῦ να ὑπ ψ ΓΕ 
βἰηρίησ, 1 Κπον ψΜ6}} ἰμᾶὺ γοὺν 801] “ψου]ά ρῸ 
ΟΥΘΡ ἴο ἢίτη, ὈΔα!πρ ἃ Ἰοῃρ' ἔλτεννε]}] ἴο ὑπο ὶν ΒΟ ρ5. 
50. ἰηνίηοθ]6, [Ὁ Βθθιηβ, ἰδ ὑπ ἀε]ιριῦ οὗὨ [Π6 Ἔγϑβ! 
ΙΓ γου ψίβῃ, 1 ψ}} ργοάμοαε γοὺ ἃ νἱΐμαβθ ἴθ {Π6 
Ρούβοῃ οὗ ἃ βϑᾶρθ, γγῆο ν}}} ὑθβι ἣν οὐ Π6 βροῖ ὑμαὺ 
ψγηδὺ Οὴ6 5665 ἰβ ΓΔ τηοτα εἴεοϊδνε πη ψαῦ 
ομδ ἢδαῦβ. ΟΥ̓ΟΥ, βασι ἴῃ ρούβοη Η θγοάοΐαβ, Β00 
οὔ ἴχγχυβ, οὗ ΗΔ) αυπαθθιβ. ϑ΄ῖποθ ἢ6 ὰ8 Ὀδθθη 
80 Κίπα 85 ἴο σοῃρ]γυ, Ἰοὺ Πΐμα ἰαϊκα ἴΠ6 βἴδπα δῃπὰ 
βῖνε ἢ!58 ὑδδῦπμοηυ. ϑυβεν ἢἷπὶ ἴο βρεὰκ ἴο γοιι ἴῃ 
Ιοπίὶς, ἴο ψΏΟἢ ἢ ἰς δοουβῖοιηθσά. 

“«Μαρῖοσ Ῥοϊπὶ οὐ γίεν [616 Ὁ} γα ὑγτὰθ Ὠδγθίη. 
Βεῖενα νῃαῦῖβο 6 βαγθίῃ ἴο [8158 τηδῖζου, Ἔβϑζθοιαλίηρ 
β'ρῃῦ ονεῦ ποδτίπρ, ἔου ἰπ βϑοοΐἢ δᾶγβ "Ὲ 1655 ὑγυβῦυ 
1 Π8ῃ δυθβ.᾽ ἢ 

} ΟἿΪγ [ἢ ᾿αϑύ οἰδιιβθ 18 γὑ68}}0 Ηργοάούθϑη (1, 8, 8). 
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ΤΗΕΒΕ ΜΟΒΚΘ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

᾿Ακούετε τοῦ μάρτυρος ἅ φησιν, ὡς τὰ πρῶτα 
τῇ ὄψει ἀπέδωκεν; εἰκότως. τὰ μὲν γὰρ ἔπεα 
πτερόεντά ἐστι καὶ οἴχεται ἅμα τῷ προελθεῖν 
ἀποπτάμενα,. ἡ δὲ τῶν ὁρωμένων τέρψις ἀεὶ 
παρεστῶσα καὶ παραμένουσα πάντως τὸν θεατὴν 
ὑτάγεται. 
Πῶς οὖν οὐ χαλεπὸς τῷ λέγοντι ἀνταγω- 

νιστὴς οἶκος οὕτω καλὸς καὶ περίβλεπτος ὦν; 
μᾶλλον δὲ τὸ μέγιστον οὐδέπω φημί: ὑμεῖς γὰρ 
αὐτοὶ οἱ δικασταὶ καὶ μεταξὺ λεγόντων ἡμῷν ἐς 
τὴν ὀροφὴν ἀπεβλέπετε καὶ τοὺς τοίχους ἐθαυμά- 
ἕετε καὶ τὰς γραφὰς ἐξητάξετε πρὸς ἑκάστην 
ἀποστρεφόμενοι. καὶ μηδὲν αἰσ’ υνθῆτε- συγ- 
γνώμη γάρ, εἴ τι ἀνθρώπινον πεπόνθατε, ἄλλως τε 
κα πρὸς οὕτω καλὰς καὶ ποικίλας τὰς ὑποθέσεις. 
τῆς γὰρ τέχνης. τὸ ἀκριβὲς καὶ τῆς ἱστορίας μετὰ 
τοῦ ἀρχαίου τὸ ὠφέλιμον ἐπαγωγὸν ὡς ἀληθῶς. 
καὶ πεπαιδευμένων θεατῶν δεόμενον. καὶ ἵνα μὴ 
πάντα ἐκεῖσε ἀποβλέπητε ἡ ἡμᾶς ἀπολιπόντες, φέρε 
ὡς οἷόν τε γράψωμαε" αὐτὰ ὑμῖν τῷ λόγῳ᾽ 
ἡσθήσεσθε γάρ, οἶμαι, ἀκούοντες ἃ καὶ ὁρῶντες 
θαυμάζετε. καὶ ἴσως ἄν με καὶ δι᾽ αὐτὸ ἐπαινέ- 
σαιτε καὶ τοῦ ἀντιδίκου προτιμήσαιτε, ὡς καὶ 3 
αὐτὸν ἐπιδείξαντα καὶ διπλασιάσαντα 8 ὑμῖν τὴν 
ἡδονήν. τὸ χαλεπὸν δὲ τοῦ τολμήματος ὁρᾶτε, 

ευ χρωμάτων καὶ σχημάτων καὶ τόπου -συστή- 
σασθαι τοσαύτας εἰκόνας: ψιλὴ γάρ τις ἡ γραφὴ 
τον λόγων. 

γράψωμαι ΜΗδ.᾽: γράψομαι ἀπγοῦ. 
2 ὡς καὶ ΒοΙῦΖ : ὡς μὴ καὶ ΜΌΝ. 6αἀ, Ββῖηοθ ΨΔοολ 2. 
8 αὐτὸν ἐπιδείξαντα καὶ διπλασιάσαντα ΜΆΜ.: αὐτοὺ ἐπιδεί- 

ἔαντος καὶ διπλασιάσαντος 6α ἃ. Βῖποα 8600 10Ζ, ἢ! ὕνο Εο- 
Πδίββϑηοο οοαϊορθ5 δηᾶ ὑπο ἢτεῦ οαϊίοη: 

τοῦ 



ΤΗΕ, ΗΑΙ]], 

“ 2) γοῦὺ ἢδδνὺ ψῇῃαῦ ὑΠ6 νυ πμθ85 βδᾶγϑ, ὑπαῦ ἢ6 ρίνεϑβ 
ἴῃε ραΐὶπιὶ ἴο εἰρῃ: "Ἢ ὙΠ σϑᾶϑθοη, ἔου ψογᾶς γα 
ἱηροα δηᾶ ρῸ ἢγίπρ οὔ {πε ἱπδίδην ὑπον ἢᾶνα Ἰεῖ 
16 105, 116 ὑπΠ6 Ὀεδαΐγν οὗ [Πΐηρθ 56 θη 15 δἰνγᾶγβ 
Ῥγεϑθηΐδ δπᾶ Ἰδϑίϊηρ δηα δηϊίοος ὑῃς βρβοίαϊουν, νν}}]} 
6, π1}] δ. 

“18 ποὺ {θη ἃ [8]}] 80 θεδιυ }] δηα δαμγαθ]ς 
ἃ ἀδηρεσοιβ ΔανουβαιῪ ἴο ἃ βρθάκεσΡ Βαυΐ 1 Πᾶνε 
ποῦ γεαῦ τηθη ]οηθα [Π6 ῥυἱηοῖραὶ] ροϊηῦ. Υου γουγ- 
56 |ν6β, βρϑηνεηρθῃ οὗ {Π6 ᾿υτΎ, πᾶνα Ὀδεη ταργαϊηρ 
ὑμα γτοοῦ ἃ ΨψῈ βΡοῖβ, δαχηϊγίηρ [η6 νὰ }}5 δηά 
δχδιηϊπίησ ἴῃθ ρἱοΐυγαβ, ὕυγηϊηρ ἴονγαγαὰ δαοὴ οὗ 
ἴμθ. [ὴο ποὺ ὲ δϑῃδιηθδᾶ ' [Ὁ 15 Ἔχοῦβαῦα ἢ γοὺ 
ἢᾶνε ε]Ὁ ἃ ἴομο! οὗ ππαδη παΐαγα, Ἔβρϑοία!]ν ἴῃ {6 
ῬΎδβθηςα οὗ ρἱοἴαγεϑ 50 Ὀθ δα Ὁ] πα 50 νὰτῖθα. Τῇ 
Θχδοίηθϑϑβ οὗ ὑπεῖν ὑθομηΐᾳας δπα ὅἢ6 οοτηθἰπαίίοη οὗ 
δ] αυδγίδη ἱἰηΐογεθῦ ἅμα ἰηδβίγαοῦΐνε ποθ5 ἴῃ ὑπεὶγ 
5] οὺβ ἀγὰ ὑσα]ν βεάυοῦνε ἃπα 64}}] ἔον ἃ ουἱυϊναϊοα 
βροοΐαϊου. Τῆδὺ γου τηᾶῪ ποῖ ἰοοῖκ Ἔχο]βίνεϊυ ἴῃ ὑπδὺ 
αἰγθοϊίοη ἃ πα ᾿ἰδᾶνα ἃ πὶ ἴΠ6 Ἰυτοῆ, [ Μ}1}] ἀο τὴν Ὀεϑϑὺ 
ἴο ραϊπῦ γου ἃ ψογα-ριοἴυγε οὗ ἔῃθιὰ, ἴον 1 {Πϊηῖ γοὰ 
ὙΝ1}} ΡῈ ρδα ἴο ἤδᾶγῦ δυουΐ [ῃϊησο ἢ] ἢ γουῦ Ἰοοῖς δἷ 
γν ἢ δατηϊγαϊίοη. ΈΥΠΔΡ5 γοῦ νν1}}] Ἔνθ Δρρ]δυα τὴς 
ἴον Ὁ δπα ρῥγείευ τὴ6 ἴο τὴῦ ορροπεηΐ, βαγὶῃρ ὑπαὺ 1 
ἢδνα ἀἰβρίαγεα ΤΥ ΡΟνΕΥΒ. 85 ψν}6}} 858 ἢε, δῃα {παὶ 1 
ἢδνα τη866 γουτ ρ]δάβιγα ἀουῦ]Ὲ. Βαΐ {μὲ αἀΠ ἢ οα]Υ οὗἉ 
[πε ἴδ81 15 ραϊβηΐ, ἴο Γαργθϑαηΐ 80 Δ ηΥ Ρἱοἴιγ65 νυ ἢ- 
ουϊ οοἸουν, ἔοστα Οὐ βρᾶςθ. Ψνοτα-ραϊηὐντίηρ 15 θαϊ ἃ 
Ῥ4]α {ῃϊϊην. 
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ΤΗΕ ΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΓΛΙΑΝ 

Ἔν δεξιᾷ μὲν οὖν εἰσιόντι ᾿Αργολικῷ μύθῳ 22 
ἀναμέμικται πάθος Αἰθιοπικόν: ὁ Περσεὺς τὸ 
κῆτος φονεύει καὶ τὴν ̓ Ανδρομέδαν καθαιρεῖ, καὶ 
μετὰ μικρὸν γαμήσει καὶ ἄπεισιν αὐτὴν ἄγων" 
πάρεργον τοῦτο τῆς ἐπὶ Ῥοργόνας πτήσεως. ἐν 
βρα εἴ δὲ πολλὰ ὁ τεχνίτης ἐμιμήσατο, αἰδῶ 
παρθ ένου καὶ φύβον---ἐπισκοπεῖ γὰρ μάχην ἄνω- 
θεν ἐ ἐκ τῆς πέτρας ἱ--καὶ νεανίου τόλμαν ἐρωτικὴν 
καὶ θηρίου ὄψιν ἀπρόσμαχον: καὶ τὸ μὲν ἔπεισι 
πεφρικὸς ταῖς ἀκάνθαις καὶ δεδιττόμενον τῷ 
χάσματι, ὄ Περσεὺς δὲ τῇ λαιᾷ μὲν προδείκνυσι 
τὴν Ῥοργόνα, τῇ δεξιᾷ δὲ καθικνεῖται τῷ ξίφει" 
καὶ τὸ μὲν ὅσον τοῦ κήτους εἶδε τὴν Μέδουσαν, 
ἤδη λίθος ἐστίν, τὸ δ᾽ ὅσον ἔμψυχον μένει, τῇ 
ἅρπῃ. κόπτεται. 

Ἑξῆς δὲ μετὰ τήνδε τὴν εἰκόνα ἕτερον δρᾶμα 23 
γέγραπται δικαιότατον, οὗ τὸ ἀρχέτυπον ὁ 
γραφεὺς παρ᾽ Ἐὐριπίδου ἢ Σοφοκλέους δοκεῖ 
μοι λαβεῖν' ἐκεῖνοι γὰρ ὁμοίαν ἔγραψαν τὴν 
εἰκόνα. τὼ νεανία τὼ ἑταίρω Πυλάδης τε ὁ 
Φωκεὺς καὶ ᾿Ορέστης δοκῶν ἤδη τεθνάναι λα- 
θόντ᾽ ἐς τὰ βασίλεια 5 παρελθόντε φονεύουσιν 
ἄμφω τὸν Αἴγισθον’ ἡ δὲ Κλυταιμήστρα ἤδη 
ἀνήρηται καὶ ἐπ᾽ εὐνῆς τινος ἡμίγυμνος πρόκειται 
καὶ θεραπεία πᾶσα ἐκπεπληγμένοι τὸ ἔργον οἱ μὲν 
ὥσπερ βοῶσιν, οἱ δέ τινες ὅπῃ φύγωσι περιβλέ- 
πουσι. σεμνὸν δέ τι ὁ γραφεὺς ἐπενόησεν, τὸ μὲν 
ἀσεβὲς τῆς ἐπιχειρήσεως δείξας μόνον καὶ ὡς ἤδη 

1 Ῥυῃούπδίϊοη Α.Μ.0ῊΗ. 
2 Τοχῦ Οοβϑῦ : λαθόντε τὰ βασίλεια καὶ Μ5δ. 

Ζ2ορ 



ΤΗΕ, ΗΑ], 

“Οπ {πε τἱρῃϊ 85. γοῦ οοῖλθ ἴῃ, γου ἢδνα ἃ οοπι- 
 ἱηαίίοι οὗ Αὐροὶὸ των δπαὰ Εἰ ορίδη τοιθδησε. 
Ῥεύβθοὺβ ἰδ ΚΠ 6 56: οπβῖο ἅμα ἔγεείηρ 
Απαζγοχααάᾷ ; ἰῃ ἃ 1116 ψ ἢ116 ἢδ νν1}] ΤΔΥΤΎῪ ΠΟΥ δά 

5ο ᾶᾺΥ ψὶλῃ ἢογ. [Ὁ 15 8ὴ ἱποίαδθηῦ ἴο ἢΪβ ψὶηροά 
αιοδῦ οὗ {πε Οούρουβ. Τῇδ αὐιϊδὶ μ85 τϑργεβεηϊεά 
τ Οἢ ἰηῃ 11{{16---ἰῆρ ταδια᾽ 5 τηοάδβϑου δπα ἕδστοῦ ([ῸΥ 
85Π6 15 Ἰοοκίησς ἀονῃ οπ πε ἢρῃν ἔγοῃ ἴῃς οἰ 
ον ΟΡ 6 84), με 184᾽8 ἔοπα σουΐγᾶσα δῃα [ἢ Ὀδαβί᾿ 
ὈΠΟΟΠΑΌΘΙΓΔΌΪΕ τη. Α.8 ἢ6 σου 68 ὁ Ὀγ 50} 1} ηρ 1 ἢ 
Βρίποβ ἃπα ἰμϑρίσίπρ ὕθιτοῦ ψ ἢ 8. σαρίηρ ᾶνν5 
Ῥεβειιβ ἀϊβρ!αγβ ὑπ Οούροῃ ἰῃ ἢἰβ ἰοῦ Πδηά, δπα 
ψ ἢ ἢἰ5. τὶρῆῦ 8554115 Ἠΐτη ἢ ὑ[ῃ6 ϑννοσα : ὑμ6 ρᾶγὶ 
οὗ {Π6 πιοηβίεῦ ψ ὨΙοἢ Πδ85 βθαη [Π6 Μεάμβ8 ἰ8 ΔΙσθδαν 
βίοῃθ, δα {Π6 μαζὶ [ῃδὺ 15 5}}}} αἰΐνε 18. 66] πρ [86 
Βδηρον 5 εαρα.} 

““Ναοχὺ ἴο ὑῃϊ8. ρῥἰοΐυγα 15 ρογίγαγεα δηοῦδου τἱρηῦ- 
Θδου5 ἀες6α, ἔον ψῃϊοῇ {Π6 ραϊπίεν ἀογνεα 5. τυοαε], 
Ι[βΌΡΡοβα, ἔγοτὴ ΕΣ ρΙ4658 Οὐ ϑόρῇοο}68, ἱπαϑυθ ἢ ἃ5 
ΠΟΥ Πᾶνε ρογίγαγεα {Πδ6 βυρ͵]θοῖ πὶ ὑπ6 βδῖὴβ ψδγ.2 
ΤῊΣ ἔνο γουϊῃῆι! οοιηγδαθβ Ρυ]δά68 οὗ Ῥῇοςίβ δπὰ 
Οταϑῖεβ (βαρροβαα ἴο μὲ 4684) ἴᾶνβ βεουθῦν δηϊογθα 
1Πδ ραῖδοβ δῃὰ ἃγὲ δἰδγίῃηρ Αερίβίμυβ. ΟἸγιθιηθϑῖγα 
15 ΔΙγεδαγυ 5] 1 ἀπά 18 βίγεϊομῃεα οἢ ἃ ὑεα μα] παϊκθα, 
8η4 ἴΠ6 ψ ΏΟ]6 Πουβθῃο]α ἰ8 βἴυπηθα Ὀγ ἴῃς ἀεεα--- 
ΒΟΙῺΘ 76 5Βῃουϊηρ, ΔΡΡΑΥΘΗΥ, δηα οὔϊθυβ οδϑυϊηρ 
δρουΐ ἴογ ἃ ψᾶὺ οἵ Ἔββοᾶρε. [Ὁ νγὰβ ἃ ΠΟΌ]Ὲ ἀδνίοα θα 
ὑπὸ ρῬᾶϊπύο᾽ 5 ραγὺ ϑηρὶν ἴο ἱπαϊοαῖα πε ἰτηρίουβ 
δ]ειμθηῦ ἴῃ ἴῃς υπάογίδκίηρ πα μρᾶ58 1 ΟΥ̓ΟΥ ἃ5 8 

1 Οἱ, ΟἸδυαίδη (Οἱρανιίοηι. 113), οὗ ἃ αἰδηῦ 5]αἰπ ὈῪ Δύμοπα τὸ 
ῬΆΥΒ ΤΟΥΣ ἔογγο, ραγύββ ρϑυΐθγ νἱάθπᾶο. Αῃ θοῇο οὗ ὑμ6 
Β81ὴ6 ΒΟΌΓΟΘ ὃ 

2 Τὴ {86 Τϊεοίγα οὗ ἜΘδοὸ. Βαῦ ὑμι18 ἀδβογι ρύϊοῃ ἰβ τηοα 9] 6 
οἢ. ϑοόρμοοῖὶεβ (1424 ἢ). 

ξοι 



ΤΗῈ, ΨΟΒΚΒ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

πεπραγμένον παραδραμών, ἐμβραδύνοντας δὲ τοὺς 
νεανίσκους ἐργασάμενος τῷ τοῦ μοιχοῦ φόνῳ. 

Μετὰ δὲ τοῦτο θεός ἐστιν εὔμορφος καὶ 
μειράκιον ὡραῖον, ἐρωτική τις παιδιά" ὁ Βρώγχος 
ἐπὶ πέτρας καθεζόμενος ἀνέχει λαγὼν καὶ προσ - 
παίζει τὸν κύνα, ὁ δὲ πηδησομένῳ ἔοικεν ἐπ᾽ αὐτὸν 

3 νι ΣᾺ Α ’ ὺ δ ὃ σ΄ 
εἰς τὸ ὕψος, καὶ Ἀπόλλων παρεστὼς μειδιᾷ τερ- 
πόμενος ἀμφοῖν καὶ τῷ παιδὶ παίζοντι καὶ πειρω- 

νῷ τῷ κυνί. 
Ἐπὶ δὲ τούτοις ὁ ἸΠερσεὺς πάλιν τὰ πρὸ 

τοῦ κήτους ἐκεῖνα τολμῶν καὶ ἡ Μέδουσα τεμ- 
’ὔ Ἁ Ἁ 3 [οἱ δ 

νομένη τὴν κεφαλὴν καὶ ᾿Αθηνᾶ σκέπουσα τὸν 
Περσέα' ὁ δὲ τὴν μὲν τόλμαν εἴργασται, τὸ δὲ 
ἔργον οὐχ ἑώρακεν, πλὴν' ἐπὶ τῆς ἀσπίδος τῆς 
Τοργόνος τὴν εἰκόνα" οἷδε γὰρ τὸ πρόστιμον τῆς 
ἀληθοῦς ὄψεως. 

Κατὰ δὲ τὸν μέσον τοῖχον ἄνω τῆς ἀντι- 
θύρου3 ᾿Αθηνᾶς ναὸς πεποίηται, ἡ θεὸς λίθον 
λευκοῦ, τὸ σχῆμα οὐ πολεμιστήριον, ἀλλ᾽ οἷον 
ἂν γένοιτο εἰρήνην ἀγούσης θεοῦ πολεμικῆς. 

Εἶτα μετὰ ταύτην ἄλλη ᾿Αθηνᾶ, οὐ λίθος 
[νὴ 2 ΞΡ 7 Ω͂ 3.»ϑὃ ΘΝ αὕτη γε, ἀλλὰ γραφὴ πάλιν: “Ἥφαιστος αὐτὴν 

διώκει ἐρῶν, ἡ δὲ φεύγει, κἀκ τῆς διώξεως 
᾿Ἐριχθόνιος γίγνεται. 

Ταύτῃ ἕπεται παλαιά τις ἄλλη γραφή: ᾿᾽Ωρίων 
’ὔ Α ’ Ν Ν ᾽ 3. “«" φέρει τὸν Κηδαλίωνα τυφλὸς ὦν, ὁ δ᾽ αὐτῷ 

Ἰ κ᾽ ε 

σημαΐνει τὴν πρὸς τὸ φῶς ὁδὸν ἐποχούμενος, 
καὶ ὁ “λιος φανεὶς ἰᾶται τὴν πήρωσιν, καὶ 
ὁ “Ἥφαιστος Λημνόθεν ἐπισκοπεῖ τὸ ἔργον. 

Ὀδυσσεὺς τὸ μετὰ τοῦτο δῆθεν μεμηνώς, ἅτε 
1 πλὴν Βομννατίζ : πω ΜΝΝ. 
23 ἀντιθύρου αυγοὺ (οἷ, ἡ παράθυρος) : ἀντίθυρος Μ 55. 
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ΤΗΕ ΗΑΙ], 

ΔΟΠΟΙΊΡ]5Πη6α ἔδοῖ, ἀηα ἴο γεργεβεηῦ ὕπ6 γουπρ' ΠΊΘΠ 
᾿ηρογίησ Ἤν Υ {Π6 5δἰαγίηρ οὗὨ ἴῃς δα] ύῦογαυ. 

“Νεχύ 18 ἃ βαπάβοιηβ σϑα δῃάὰ ἃ ργεῖϊζυ Ὅου, ἃ 
566 ῃς οἵ ἔομπα ἔοοϊεσγ. Βυδηποῆιβ, δ᾽ τςῆρ ΟἹ ἃ ΤΌΟΚ, 
15. Πο]ἀϊηρ ὉΡ ἃ μᾶγε δηα ἰβδβίηρ ἢϊ8 ἄορ, 116 {86 
ἄορ; 15 Δρρδγϑῃΐν σοίηρ ἴο Βργίην ὉΡ δὖ Ὠΐιη ; ΔΡρο]]ο, 
βίδπαϊηρ ΠΘΔΙ,, 15 5. Πρ ἰπ διαβοιιθηῦ δὖ ὑῃ6 ὑγῖς 
οἵ {πε δα δπὰ ἴῃς εἰοτγῖβ οἵ ἴῃς ἄορ. 

“«ΤἬΏδη σολθβ Ῥεύβοιβ αρδίη, ἴῃ πε δανεηΐυγα 
ὙΠ] ἢ ρῥτεοβαβα ἴἢ6 568-τηοηβῖθσ. Ηδ 15 ουἰϊϊίηρ οὔ" 
ἴῃς Πεδα οἵ Μεάυβα, δὰ Αἰμϑηδ 8 βῃϊ] αἰηρ [γΠ,. 
Ης ιᾶὰ5 ἄἀοπε ἴῃς ἀδηίηρ ἀεεάα, θυϊ [85 ποὺ Ἰοοκεά, 
δχοορὺ δὖ {πε γεβαοϊίοη οὗὨ {Ππ6 Οούροι ἱῃ {πε 5 6]α, 
ἔον Βα Κποννβ ὕπε οοβὶ οὗ Ἰοοκίηρ' δὖ [ἢ γϑα]ϊῖν. 

“ἴῃ τῆς τἱΔα]6 οὗ ἔπ ννἃ}1, ἀῦονε {10 ροβίθσῃ 1 
8 οοηβίγυοϊεα ἃ Βῃγίης οὗ Αἴβεμα. ΤῊὴς ροάάεββ 15 
οὗ τηᾶῦῦ]6, δηὰ 15 ποῦ ἰῃ ἤδυπθβ5 Ὀυΐ ἃ5 ἃ νγᾶ- 4655 
νου ]α ἀρροαν ψ θη αἵ Ρ6δ866. 

“«ΤΉΡη νὰ ἢᾶνα δηοῖθμου ἀΐπμθηα, ποῖ οὗ τρϑῦθ]6 

115 ὕαθ, θαῦ ἴῃ σο]ουτβ 8ἃ5 θεΐοσε. Ηδθρμδοβίιβ ἰ5 
Ρυθαϊηρ; ΠΟΥ ΔΙΩΟΓΤΟΊΒΙΥ ; 5ῃ6 18 ΓΌΠΗΪΗΡ ἅν δηάᾶ 
Εὐ οἰ Ππομΐα5 ἰ5 θαΐπρ σηροπαδγεα οὗ {Π σμαβα. 
“Οπ {}158 {Π6 76 [Ὁ]]ονν5 δποῦμοῦ ργθῃϊδίοσις ρῥἱοΐαγε. 

Οτίοη, ψο 15 ὈΠ1πά, ἰ5. σαυτγίηρ Οεαδ)οι, πα ἴῃς 
Ἰαϊζον, γαϊὴρ οι ἷ5 δοῖς, 15 5Βῃονίηρ Εἶτα {π6 ἂν 
ἴο ἴΠ6 ϑδυη]ιορηῦ. ΤΠδ γτἱ᾽ϑίηρ δὰπ ἰα θα ηρ ὑπ6 
ὈΠπάποθ5 οὗ Οτου, δὰ Ηερῃἢδαβίιβ νίαν ὑπ6 ἰη- 
οἰἀοπὶ ἔγου 1, 08. 

“ Οἄγεβοὺβ ἰ8 ποχὶ, ξεϊριηίπρ, ταρᾶπθθβ ὑδοδιβα 

1 ΟΥ̓ ΡΘΡΏΔΡΒ ““τϑᾶν νἱπάον,." 
3 Μοίμον Εἰδγί γᾶν ὈϊγΓΌ ὕο μι, ποῦ Αὐῃθηρ. 
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ΤΗΒ ΨΟΚΚΘ ΟΕ Τύςσιᾷαν 

συστρατεύειν ' τοῖς ᾿Ατρείδαις μὴ θέλων: πάρεισι 
δὲ οἱ πρέσβεις ἤδη καλοῦντες. καὶ τὰ μὲν τῆς 
ὑποκρίσεως πιθανὰ πάντα, ἡ ἀπήνη, τὸ τῶν 
ὑπεζευγμένων ἀσύμφωνον, ἡ ἄνοια ὃ τῶν δρωμένων" 

. ἐλέγχεται δὲ ὅμως τῷ βρέφει: Παλαμήδης γὰρ 
ὁ τοῦ Ναυπλίου συνεὶς τὸ γιγνόμενον, ἁρπάσας 
τὸν Τηλέμαχον ἀπειλεῖ φονεύσειν πρόκωπον 
ἔχων τὸ ξίφος, καὶ πρὸς τὴν τῆς μανίας ὑπό- 
κρισιν ὀργὴν καὶ οὗτος ἀνθυποκρίνεται. ὁ δὲ 
᾿Οδυσσεὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦτον σωφρονεῖ 

’ καὶ πατὴρ γίγνεται καὶ λύει τὴν ὑπόκρισιν. 
ἐ [οἱ , 

Ὑστάτη δὲ ἡ Μήδεια γέγραπται τῷ ζήλῳ 
διακαής, τὼ παῖδε ὑποβλέπουσα καί τι δεινὸν 
ἐννοοῦσα' ἔχει γοῦν ἤδη τὸ ξίφος, τὼ δ᾽ ἀθλίω 

Γὶ “Ὁ “", ’ καθῆσθον γελῶντε, μηδὲν τῶν μελλόντων εἰδότε, 
καὶ ταῦτα ὁρῶντε τὸ ξίφος ἐν ταῖν χεροῖν. 

Ταῦτα πάντα, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐχ 
ὁρᾶτε ὅπως ἀπάγει μὲν τὸν ἀκροατὴν καὶ πρὸς 

᾿ 3 ’Ὅ ’ » ’ Ν τὴν θέαν ἀποστρέφει, μόνον δὲ καταλείπει τὸν 
λέ Ν ἊΝ 3, ’ 3 Ψ Ἁ γοντα; καὶ ἔγωγε διεξῆλθον αὐτά, οὐχ ἵνα τὸν 
3 ’᾽ Ν ς ΄ ’ὔ 9 ἀντίδικον τολμηρὸν ὑπολαβόντες καὶ θρασύν, εἰ 

“ Φ 7 ς Ν ς ν" 39 γ τοῖς οὕτω δυσκόλοις ἑαυτὸν ἑκὼν φέρων ἐπέβαλεν, 
καταγνῶτε καὶ μισήσητε καὶ ἐπὶ τῶν λόγων 
ἐγκαταλίπητε, ἀλλ᾽ ἵνα μᾶλλον αὐτῷ συναγων- 
ίσησθε καὶ ὡς οἷόν τε καταμύοντες ἀκούητε τῶν 
λεγομένων, λογιζόμενοι τοῦ πράγματος τὴν δυσχέ- 
ρείαν' μόλις γὰρ ἂν οὕτω δυνηθείη οὐ δικασταῖς 

1 ἅτε συστρατεύειν αυγού, ὕθβμθγ: ὅτε συστρατεύεε ΜΆ5. 
(ραὺ “συστρατεύειν Ζ διὰ οογγθούίοῃ ἴῃ ). 

32 ἡ ἄνοια δοῃγεαγίζ : ἄγνοια ΜΝ. 
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ΤΗΕ ΗΑΙ, 

ἴ6 ἄοεθβ ποὺ ψδηΐῦ ἴο τηδκε πε σϑιηραίρῃ ψ ἢ ἐῃθ 
580η5 οἵ Αἴτοευβ8. Τὴδ δι αβθδαουβ δύ ἴῃογα ἴο 
ΒΌΠΙΩΟΙ ἢΐτη. ΑΙ] ἰῃς αδἴα1]8 οὗ ἢΪ8 ργεΐθησθ δ᾽6 
ἴσχυε ἴο {{6---ἰῆς ννᾶροῃ, ἴῃς 1]]-τηαϊοῃεα ἴεδμ,1: τ 6 

01}1γ οὗ Ὠΐβ δοϊΐοιιβ'υ Ηδξ 1β ββονσῃ ὕρ, πονενεσ, ὈΥ 
τ] 885 Οὗ ἢΐβ ΟΠ] αὰ. Ραϊδηιθάθβ, βδοῃ οὖ. Νδυρ]ιβ, 
σοΟΙΡΓ ΒΘ παϊηρ {μ6 5ἰδυδύοη, 561Ζ6 5 ΤΟΙ δ ο 5 δπά 
πγεδΐθηβ, ϑνοσὰ ἴῃ ἢδπα, ἴο Κὶ}} Ὠΐτη, πηθοϊίηρ 

Οἀγββουβ᾽ ργεΐθμοθ οὗ τηδάμθϑβ υν ἢ ἃ ργεΐθπος οὗ 
δηῆροῦ. ἴῃ {μὲ ἔδλος οὗ {πΠὶ8 ἔτῖρηῦ Οάγββευβ στον 
5806, ὈΘΟΟΙΏ65 ἃ ἔδίΠεν δηα ΔΡδΠ0Π5 ἢΪ5 ργεΐθποα. 

“Ἰ1ιαοῖ οὗ 41 Μεᾶάδρδ ἰβ ρίοϊυγεα δῇἤδιηςὀ ν τ 
)εδίουβυ, Ἰοοκίηρ ϑδῆος δα Πδὺ ὕνο Ὀογβ νυ ἃ 
᾿φευτῖ 0 ] 8 ρύτροβε ἱπ μῈΡ ταϊπᾶ- ἰπᾶεεά, 5816 δἰτεδάγ 
Πὰ8 ΠΟΙ ϑνοσα--- 116 ἐπε ΡΟΟΥ ΟΠ] αγθ δἱὉ ὑῃθτα 
Ἰδυρῃΐϊηρ, απϑυϑρίοϊουβ οὗ ἔπε ξαΐαγε, δἰ Ππουρἢ ὑπῸῪ 
866 ἴΠ6 ϑψοτγα ἴῃ ΠΟΥ Πδηαβ. 

“4)ο γοὰ ποῦ 566, σεηνοηθη οὗ ὑπῸ 1017, μον 
811 1686 τπΐπρδ αἰϊγαςϊ [ἢ 6 ΠΘΑΙΈΓ δηα ἴση Ὠΐγη ΑΥΝΔΥ 
ἴο Ἰοοκ, Ἰεανίηρ [Π6 5ρδακοὺ βίσδπαθα ἢ ΜΥ ρυτροβα 
πη ἀαβοηρίηρσ ὑπδπὶ ννγὰ8 ποῖ ὑπ΄ γοὺ ταϊρῃῦ {πη κ 
ΤΥ Ορροῃεῃΐ Ρο]α δῃᾶ ἀδγίπρ' [ῸΓ νο]υπίαυ  αἰΐδοκ- 
ἱπρ' ἃ ἰδϑὶς 80 αἰ ΕΠ υ]ῦ, ἃπα 80 ΡΟ ποῦποα ἀραϊμϑὺ Ὠΐπη, 
αΙ5}1|κὸ Ὠΐτη δηᾶ ᾿ἰδᾶνα πἴπη βουπαοτίηρ, αὶ ὑπᾶὺῦ ὁ 
[Πς6 σοπίγασυ γοὺ τηΐϊρηῦ βυρροτῦ [εἶπ δπα ἀὯ0 γοὺν 
βμεϑὶ ἴο οἷοβα γοΟΌ δὐεβ δῃᾶ ]Ἰἰβδίθβῃ ἴο ψνηδῦ ἢ6 5805, 
ταϊκίηρ Ἰηἴο σοποίἀογαίίου Π6 Ππαυάπ688 οἵ ἴΠ6 ὑπίηρ,. 
Ενθῃ ὑπ 66 Γ᾽ {Π686 αἰτουτηβίδηοθθ, ἤθη ἢ6 ἢᾶ8 γοῦ 

1. δ γοϊκρα δὴ 888 δηῃα 8ῃ οχ ὑορϑύδϑι, 

2ος 



ΤΗΕ ΨΟΒΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

ἀλλὰ συναγωνισταῖς ὑμῖν χρησάμενος μὴ παντά- 
»" ἴον ’ 

πασιν ἀνάξιος τῆς τοῦ οἴκου πολυτελείας νομε- 
Ἂ ’ ἴο᾽ ’ 

σθῆναι. εἰ δὲ ὑπὲρ ἀντιδίκου ταῦτα δέομαι, μὴ 
θαυμάσητε' ὑπὸ γὰρ τοῦ τὸν οἶκον φιλεῖν καὶ 

Ἁ 3 3 -»" ᾽ὔ “ Ἄ, 3 ’ ἊἌ τὸν ἐν αὐτῷ λέγοντα, ὅστις ἂν ἦ, βουλοίμην ἂν 
εὐδοκιμεῖν. 

,7 Ὁ “έ 
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ΤῊΒ ΗΑΙΠ, 

85 ϑΒιρρονίογθ, ποὺ πα ρ68, ἃ Μ1}1 θὲ 158 θάΓΕΪΥ Ρο5- 
5106 ἔοσ εἴτα ἴο ἀνοία ὑείηρς ὑπουρηὺ δἰτορεῦδεῦ υη- 
νοῦν οὗ ἴΠ6 βρθηάουν οὗ {6 1.4]}]1.0 ο ποὺ Ἀὲ 
ΒΌΓΡΥΙΒΕα ὑπᾶῦ 1 τάκ {Π}18 γοαιαβὲ ἴῃ Ῥεῃδ]ῇ οὗ δὴ 
ΔάνουβαγΥ, [ῸΓ Οἡ δοοουηῦ οὗ ΤΥ ἔπ π6585 ἔον ἴῃς 1)4]} 
Ι[8ῃου]ά 1Κ6 δῆγοηθ ΨἼΟ ΤΩΔΥῪ Βρθᾶκ ἴῃ 1Ὁ, πο τηδῦϊον 
ψ 0 ἢδ 15, ἴο θ6 βυσοοϑϑίι]. ἢ 
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ΜΥ ΝΑΤΙΝῚῈ ΤΔΝῸ 

1 018 ρίθοθ δα ηοῦ οουηθ ἀἄονψῃ ἴο 8 διηοηρ ὑπ 6 νοῦ οὗ 
Τμοΐδη, ΠΟΌΟΟΥ νου] ον ἤν ὑπουρῃῦ οὗἨ αὐὐτγὶ ουιίηρ [ὖ 
ὕο πὶ. 

ΥΟΙ.. 1. 



ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ 

Ὅτι μὲν οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος, φθάνει 1 
προτεθρυλημένον. ἄρ᾽ οὖν ἥδιον μὲν οὐδέν, σεμ- 
νότερον δέ τι καὶ θειότερον ἄλλο; καὶ μὴν. ὅσα 
σεμνὰ καὶ θεῖα νομίζουσιν ἄνθρωποι, τούτων 
πατρὶς αἰτία καὶ διδάσκαλος, γεννησαμένη καὶ 
ἀναθρεψαμένη καὶ παιδευσαμένη. πόλεων μὲν 
οὖν μεγέθη καὶ λαμπρότητας καὶ πολυτελείας 
κατασκευῶν θαυμάξουσι πολλοί, πατρίδας δὲ 
στέργουσι πάντες" καὶ τοσοῦτον οὐδεὶς ἐξηπατήθη 
τῶν καὶ πάνυ κεκρατημένων ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν 
θέαν ἡδονῆς, ὡς ὑπὸ τῆς ὑπερβολῆς τῶν παρ᾽ 
ἄλλοις θαυμάτων λήθην ποιήσασθαι τῆς πατρίδος. 
ὅστις μὲν οὖν σεμνύνεται πολίτης ὧν εὐδαί- 2 
μονος πόλεως, ἀγνοεῖν μοι δοκεῖ τίνα χρὴ τιμὴν 
ἀπονέμειν τῇ πατρίδι, καὶ ὁ ὁ τοιοῦτος δῆλός ἐστιν 
ἀχθόμενος ἄν, εἰ μετριωτέρας ἔλαχε τῆς πατρίδος" 
ἐμοὶ δὲ ἥδιον αὐτὸ τιμᾶν τὸ τῆς πατρίδος ὄ ὄνομα. 
πόλεις μὲν γὰρ παραβαλεῖν πειρωμένῳ προσήκει 
μέγεθος ἐξετάξειν καὶ κάλλος καὶ τὴν τῶν ὠνίων 
ἀφθονίαν' ὅπου δ᾽ αἵρεσίς ἐστι πόλεων, οὐδεὶς ἂν 
ἕλοιτο τὴν λαμπ᾿ οτέραν ἐάσας τὴν πατρίδα, ἀλλ᾽ 
εὔξαιτο μὲν ἂν εἶναι καὶ τὴν πατρίδα ταῖς εὐδαί- 
μοσι παραπλησίαν, ἕλοιτο δ᾽ ἂν τὴν ὁποιανοῦν. 
τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο καὶ οἱ δίκαιοι τῶν παίδων 3 



ΜΥῪ ΝΑΤΊΝΕ ΤΑΝῸ 

ΦΝΟΤΗΙΝα δνεοῖεσ ἴδῃ ΟἿ Θ᾽5 παῖνε ἰαηα ᾿1 ἰς 
ΔΙγ Δαν ἃ ΘΟΙ ΟΡ Ϊαοα. [ἢ ποιῃϊηρ 15 συνθοῖεγ, [ἤθη 
18 Δηγ τ Πΐηρ᾽ ΤΔΟΥῈ ΠΟΙΪΥ δᾶ αἰνίπε ἢ ΤΙΌΪΥ οἵ Αἱ] ὑπαΐ 
6 ῃ οουηῦ ΠΟΙΥ δπᾶ ἀϊνίπα ἐπαὶν παύνα Ἰδπα 15 οδιι868 
Δα Γοδοῦοσ, ἴῃ τπᾶΐ 5η6 Ὀ6Αγ5, πυσίαγοβ δηα δἀποδῦθβ 
ἴπ6π|. Τὸ 6 50Γ6, ΠΊΔΠΥ Δατηΐγα οἰ165 ἴον {ΠῚ 581Ζ6, 
{Π6Ὶ} ΒΡΙΘΠἀουΥ δηα [Πδ6 τηδρηῃίβοσπος οὗ ὑῃεῖν ΡΌ]]ς 
ψοΥΚα, θαῦ ἀνεύγοπα ἴοναβ 15 ΟΥ̓ ΘΟΘΠΟΓΥ; πᾶ 
ΘΥ̓Θ ἢ ΔΙΏΟΠΡ' ΤΘ6Πη ΟΟΙΏ]οἴαΙν ονειτηδδίεσεα ὈγῪ ἐδε 
ΙἸυϑῖ οὗ [Π6 δγθ, 0 ΟἿ 6 18 80 τηϊϑσυ ας 85 ἴο "6 ἔογρεῖ- 
[Ὁ] οὗ 1 θδοδυβα οὗ ἴῃς σγδαῖεσ πυσθοῦ οὗ ψοπα ει β 
ἴῃ οἴμοι οουηΐγεβ. Του οσα ἃ τὴ ΠΟ μγ 68 
ΠΙμη56 1 οἡ θείηρ οἰ Ζεη οἵ ἃ ῬγΟΒΡΟΓΟῸΒ βἴαϊε (068 
ποὺ Κηονν, Ὁ 5668 ἴο τη6, δὲ βου οὗ ΠΟΠΟῸΣ ΟΠ 6 
Βῃου]α ΡὰγΥ [18 παίϊνε Ἰδηα, δῃᾶ ϑυο ἢ δ οπα ψου]ά 
ΟἸθΘαυΪΥ ἴδε [ἢ ἢ] 1 5 ἰοῦ δα [Ἀ]1|6 ΠΏ ἴῃ ἃ 1685 
Ργεϊθηίοιβ ρἷδοθ. ΕῸΣ ΠΥ ρατὺ 1 ρῥγεῖεσ ἴο ΠΟΠΟῈΓ 
[Π6 πιϑῦα πᾶιηδ οὗ παϊϊνε ἰαπά. ἴῃ αἰϊζειηρίπρ ἴο 
Θομηραγὰ βἰδίθβ, [Ὁ 15 ὈΓΌΡΟΙ, οὗ σοῦγβα, ἴο ἱπνδϑιραϊα 
{Π 61} 5]Ζε δῃᾶ βεδυῖΐν ἀηα {με δρυπάδησε οὗ {πεῖν 5ὰ0- 
ΡΙ168; να ψ ἤδη 1 ἰβ ἃ αυσϑίίη οὗ οῃμποοβίπρ θεΐν θη 
ἴμθηι, ποροαν ννου]α οόοοβθα ὑπῈ τοτα βΒρ] 6 πα ]α δπα 
δσῖνε ὺρΡ ϊβΒ ονῃ. Ηεξ νου]Ἱὰ ΡΓΆΥ {πᾶ ἢ ἴοο πιϊρ]ὺ 
μὲ 85 ὈῬΓΟΒΡΘΙΟᾺΒ ἃ5 ΔΎ, μα ψου]α οἤοοβα ἰδ, ἢῸ πηδίϊαῦ 
νγῇῃαΐ τ ν45. ργίσῃΐϊ ΟΠ] άγεη δπα σοοῦ ἔλιῃοῦβ 40 

1 Οἄνϑ8. 9, 84. 
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ΤῊΒ ΨΟΚΚΘ ΟΕ ΤΌσΙΑΝ 

πράττουσιν καὶ οἱ χρηστοὶ τῶν πατέρων' οὔτε 
γὰρ νέος καλὸς κἀγαθὸς ἄλλον ἂν προτιμήσαι 
τοῦ πατρὸς οὔτε πατὴ ἣρ καταμελήσας τοῦ παιδὸς 
ἕτερον ἂν στέρξαι νέον, ἀλλὰ τοσοῦτόν γε οἱ 
πατέρες νικώμενοι προσνέμουσι τοῖς παισίν, ὥστε 
καὶ κάλλιστοι καὶ μέγιστοι καὶ τοῖς πᾶσιν ἄριστα 
κεκοσμημένοι οἱ παῖδες αὐτοῖς εἶναι δοκούσιν. 
ὅστις δὲ μὴ τοιοῦτός ἐστι δικαστὴς πρὸς τὸν υἱόν, 
οὐ δοκεῖ μοι πατρὸς ὀφθαλμοὺς ἔ ἔχειν. 
Πατρίδος τοίνυν τὸ ὄνομα πρῶτον οἰκειότατον 

πάντων' οὐδὲν γὰρ ὅ τι τοῦ πατρὸς οἰκειότερον. 
εἰ δέ τις ἀπονέμει τῷ πατρὶ τὴν δικαίαν τιμήν, 
ὥσπερ καὶ ὁ. «νόμος καὶ ἡ φύσις κελεύει, προση- 
κόντως ἂν τὴν πατρίδα προτιμήσαι" καὶ γὰρ ὁ ὖ 
πατὴρ αὐτὸς τῆς πατρίδος κτῆμα καὶ ὁ τοῦ 
πατρὸς πατὴρ καὶ οἱ ἐκ τούτων οἰκεῖοι πάντες 
ἀνωτέρω, καὶ μέχρι θεῶν πατρῴων πρόεισιν 
ἀναβιβαξόμενον τὸ ὄνομα. αίρουσι καὶ θεοὶ 
πατρίσι καὶ πάντα μέν, ὡς εἰκὸς, ἐφορῶσι τὰ τῶν 
ἀνθρώπων, αὑτῶν ἡγούμενοι κτήματα πᾶσαν γῆν 
καὶ θάλασσαν, ἐφ᾽ ἧς δὲ ἕκαστος αὐτῶν ἐγένετο, 
προτιμᾷ τῶν ἄλλων ἁπασῶν πόλεων. καὶ πόλεις 
σεμνότεραι θεῶν πατρίδες καὶ νῆσοι θειότεραι 
παρ᾽ αἷς ὑμνεῖται γένεσις θεῶν. ἱερὰ γοῦν 
κεχαρισμένα τ ταῦτα νομίξεται τοῖς θεοῖς, ἐπειδὰν 
εἰς τοὺς οἰκείους ἕκαστος ἀφικόμενος ἱερουργῇ 
τόπους. εἰ δὲ θεοῖς τίμιον τὸ τῆς πατρίδος ὄ ὄνομα, 
πῶς οὐκ ἀνθρώποις γε πολὺ μᾶλλον; καὶ γὰρ 
εἶδε τὸν ἥλιον πρῶτον ἕκαστος ἀπὸ τῆς πατρίδος, 
ὡς καὶ τοῦτον τὸν θεόν, εἰ καὶ κοινός ἐστιν, ἀλλ᾽ 
οὖν ἑκάστῳ νομίζεσθαι πατρῷον διὰ τὴν πρώτην 
ἀπὸ τοῦ τόπου θέαν' καὶ φωνῆς ἐνταῦθα ἤρξατο 
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7ι5ὲ Π6 βάὴθ ὑμίηρ. Α Ϊδᾶ οὗ δἰγῦ ἢ δπα ὑὈγεεαϊηρ 
ψου]α ποῦ ΠΟΠΟῸΓ ἄνομα 656 ἄροόνα ἷἰ5 ἔδί μου, ἀπά 

ἃ ἔαῖῃον νου]α ποῖ πορ]θοῦ μἰβ Β0η ἃπα οἢ Ε 5 ἢ ΒΟΙΩ 6 
οἴμον ἰδά. ἴῃ ἔἤδοϊ, ἔδίμουβ, ἱπῆσεποεα ὈΥ ὑπμεὶν 
αἰἴεοϊοη, ρσίνε ὑΠεῖγ 50Ὲ5 50 ΤΠ Ἰηογα ἔπδη ὑπο ὶν 
ἄὰθ ὑπᾶαῦ παν ὑπῖπκ ἔμεπι ὑΠ6 Ὀαβι-Ἰοοκίην, {86 
14116ϑὺ δηῃᾶ {π6 πηοϑὺ δοοοιηρ  5ῃ6α ἴῃ ΕΥΕΙΎ ΨΚΑΥ. 
Οἷς ψηο ἀο68 ποὺ Ἰυᾶρσεα ἢἷ8 βοὴ ἴῃ {Π18 βρίτῦ 0685 
ποὺ βδαεῖὴ ἴο πη ἴο ἢᾶνε ἃ ἔδυ μου 5 δυ685. 

Ι͂ῃ {πὸ ἤγβὶ ρῖδος, ἱβδῃ, μῈ πᾶς οὗ ἔδυ μευ]δπα 
15. ΟΙΟΒΟΙ ἴο οΟΠδ᾽5 ἢραγΐ {ῃπϑὴ 411] ο͵]5θ, [ῸΓ ἴοσὸ ἰς 
ποΐῃϊηρ οἸοθ6 Ὺ ἴῃδῃ ἃ δῖ. [ἔμπα ρᾶγβ ἢΪ8 [δ Π 6 Γ 
ῬΙΌΡΕΙ ΒΟΠΟΙΣ, ἃ5 ἰὰνν 8πα παΐαγε᾽ αἰγεςοῖ, ἔπε ὁπ 6 
Βῃου]α Πομποὺν ἢἷ5 δ μου ]δηα 5111] τηοσθ, ἴῸΣ μῖ5 δῖ ΠΟΥ 
ΠΗ πι561} Ρεϊοηρεα ἴο 1ΐ ἂπα ἢΪ5 ἔδυ 5 [ΠΕΣ δηα 4]]} 
ὑΠεὶν ἔουρθαῦβ, δπα ἰἢῈ πάπα οὗ ἰδ μεν ροόθβ ὕδᾶοκ 
ὉΠῚ1] Ὁ τϑδοῆαβ ἴῃς ἐδιῃεγ-σοᾶβθ. Ἐνθῃ {μὰ σοαβ 
ἢανα σουπέγίθβ ὑπαὶ [ΠΟῪ τα]οῖοα 'π, δπα ἃ βουσῇ 
ἴμεν ναΐοῃ ονεῦ 811 ἴῃς δροάββ οἵ πιδῃ, ἀδειηίηρ ἐμαὶ 
ΘΥΘΙῪ ἰαπα ἃ Πα ΘΥΟΥῪ 568 8 ὑπεῖγβ, μθνουῦῃ 6 ]6 55 ἐδ. ἢ 
ΒΟΠΟΌΒ {Π6 ρ]δοα ἴῃ ννΐο ἢ ἢ6 νγὰβ θοσῃ ἄρονς 8]] 
οἶμον βἰαϊεβ. ΟἾΔ 65 ἃγα ΠΟΙ ῈΓ ἤδη [Π6Υ ἅγα ΠΟΠ.65 
οὗ ροάβ, δπα ἰβ] πα 5 τηοσα αἰνίπε [ἢ Ἰαρεπας ἀγα ἰο]α 
οὗ ἴῃς δὲ ἢ οὗ ροάβ 'π ἴθ. [παἀερά, 5δουῆςσοβ 
ΓΘ δοοουηϊθα ρ]εαϑίηρ ἴο ἔπ 6 ροαβ γῇ ῃ ΟΠ6 σο65 ἴο 
ὉΠ ῖν παῦνε Ρ]8ο 65 ἴο ρεγέοστη Π6 σεγεαοηνυ. 1, [Π θη, 
πα πᾶηα οὗ παῖϊνε Ἰδηᾶ 15 ἴῃ ἤοηοιν ψ ἢ [ῃ6 σοαδ, 
Βῃου]α ἰἴ ποὺ ΡῈ 8 τβοσθ 80 συ τ τηδηκίηα ἢ Ἐοἢ 
οὔυβ Πα ἢΪ8 ἤγβι εἰρῃῦ οὗ [με δύῃ ἔγογῃ ἷ8 παῦίνα 
Ἰαπά, δπα 50 ἐμαὶ σοά, πηΐνουβαὶ ὑπουρὴ ἢς Ὀ6, ἰ5 
πανθυῖΠ6 1658 δοοουηΐεα ὈΡ Ἔν υγοΠ ἃ δΠοιηε-Κοα, Ρ6- 
σοαυδ6 οὗ {Π6 ρ͵δοθ ἔγομλ νοῦ Πα δὰνν ἷπὶ ἢγϑι. 
Μογθϑονθῦ, οδοῦ οὗ υ5 θερϑῃ ἴο 5ρεδὶς ἴμεγε, ᾿δαυηϊῃρ, 
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τὰ ἐπιχώρια πρῶτα λαλεῖν μανθάνων καὶ θεοὺς 
ἐγνώρισεν. εἰ δέ τις τοιαύτης ἔλαχε πατρίδος, 
ὡς ἑτέρας δεηθῆναι πρὸς τὴν τῶν μειζόνων παι- 
δείαν, ἀλλ᾽ οὖν ἐχέτω καὶ τούτων τῶν παιδευμάτων 
τῇ πατρίδι τὴν χάριν' οὐ γὰρ ἂν ἐγνώρισεν οὐδὲ 
πόλεως ὄνομα μὴ διὰ τὴν ἰώ ὦ πόλιν εἶναι 
μαθών. 

Πάντα δέ, οἶμαι, παιδεύματα καὶ μαθήματα 
συλλέγουσιν ἄνθρωποι χρησιμωτέρους αὑτοὺς 
ἀπὸ τούτων ταῖς πατρίσι παρασκευάξοντες" 
κτῶνται δὲ καὶ χρήματα φιλοτιμίας ἕνεκεν τῆς 
εἰς τὰ κοινὰ τῆς πατρίδος. δαπανήματα. καὶ 
εἰκότως, οἶμαι: δεῖ γὰρ οὐκ ἀχαρίστους εἶναι, τοὺς 
τῶν μεγίστων τυχόντας εὐεργεσιῶν. ἀλλ᾽ εἰ Τοῖς 
καθ᾽ ἕνα τίς ἀπονέμει χάριν, ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον, 

β ἐπειδὰν εὖ πάθῃ πρός τινος, πολὺ μᾶλλον προσ- 
ἤήκει. τὴν πατρίδα τοῖς καθήκουσιν ἀμείβεσθαι: 
κακώσεως μὲν γὰρ γονέων εἰσὶ νόμοι παρὰ ταῖς 
πόλεσι, κοινὴν δὲ προσήκει πάντων μητέρα τὴν 
πατρίδα νομίζειν καὶ χαριστήρια τροφῶν ἀποδι- 
δόναι καὶ τῆς τῶν νόμων αὐτῶν γνώσεως. 
ὭὨφθη δὲ οὐδεὶς οὕτως ,ἀμνήμων τῆς πατρί- 

δος, ὡς ἐν ἄλλῃ πόλει γενόμενος ἀμελεῖν, ἀλλ᾽ οἵ 
τε κακοπραγοῦντες ἐν ταῖς ᾿ἀποδημίαις συνεχῶς 
ἀνακαλοῦσιν ὡς μέγιστον τῶν ἀγαθῶν ἡ πατρίς, 
οἵ τε εὐδαιμονοῦντες, ἂν καὶ τὰ ἄλλα εὖ πράττω- 
σιν, τοῦτο γοῦν αὐτοῖς μέγιστον ἐνδεῖν νομίζουσιν 
τὸ μὴ τὴν πατρίδα οἰκεῖν, ἀλλὰ ξενυτεύει"" ὄνειδος 
γὰρ τὸ τῆς ξενιτείας. καὶ τοὺς κατὰ τὸν τῆς 
ἀποδημίας χρόνον "λαμπροὺς γενομένους ἢ διὰ 
χρημάτων κτῆσιν ἢ διὰ τιμῆς δόξαν ἢ διὰ παι- 
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ἢγοὺ ἴο [Δ41}ςΞ Πἰβ παῖϊνε αἰαϊθοῖ, ἀηα οἄτης ἴο Κπον ὑῃ6 
δοάβ ἵῃεγθ. [ἔ ἃ γτχδη᾿β ἰοῦ 88 Ὀθδθὴ οαδὺ ἰῃ 506 ἢ} ἃ 
αι {πᾶὺ ᾿ὸ ἢδ85 τεαυΐϊγοα ἃπούμευ [ῸΣ [15 Πρ ΘΓ 
εὐἀποαδίίοη, 6 Βῃου]α 5}1}} θῈ πη κῆι] ἴον ὑπ 686 δαν]ν 
ἰθδοῃϊηρβ, ἴῸὉγ ἢς ψου]Ἱα ποὺ ἢᾶνα Κπονῃ ὄνθῃ {Π6 
τηδδηΐηρ οὗ “ βἴαϊε᾽" [ἢ ὶ58. σουηΥ Πδα ποῖ ἰδυρῃϊ 
δ ὑπαὶ ὑμθτε ννᾶ5 βύςἢ ἃ {πίηρ. 

ΤἼῊΘ τϑάβοι, 1 ἰακα 1, Ὁ ψ]οἢ 6 δΔ1η855 
οαἀυοσαίϊοη δηα Ἰδαγηΐηρ ἰ6 ὑμαῦ ΠΟΥ τᾶν ὑμβουθῦῦυ 
τᾶ κα ὑμπουβοῖνοβ ΤΟ 56} ἴο {πος πδῖϊνα ]δΔηά, 
δηα πον Κον θε δοαῦϊγα τομεβ ουὐ οὗ διῃθι το ἴο 
σοηὐρυῖε ἴο 15 σοιηηοι ἔππηαθ. ὙΠ ταάᾶβοῃ, 1 
ὉΠίηκ : [ὉΓ τθη βου] ποῦ θὲ υὑπρταῖοα] ψἤῇδη 
1Π6Ὺ Πᾶνα τεοείνεα {Π6 στεδϊεδὺ ἕδνουσβ.0 Οἡ {δε 
ΠΟΙ ΓΆΓΥ, [δ ἃ τδη ταῦτ ὑμαηκα ἴο ἱπαϊνί8]5, 
ἃ5 ἰ5 τἱρῃϊ, σση ἢ6 188 θη ψΨ 611] ἐγεαῖθα ὈγῪ 
ὑεῖ, τοἢ τόσα βμου!ὰ ἢ6 τοαυϊζα ἢΪ8 σου ΤΥ 
ψ ἢ ἰζ5 θα. Τὸ ντοπρ Ομ θ᾽ 5 ραγθηΐβ 15 ἀραϊπϑὶ {Π 6 
Ϊαὰνν οὗ ἴῃς αἰβεγεηὺ κἰαΐῖεβ ; θαῦ σουπῦϊπρ' ΟἿἿ πῖνε 
Ἰαπα 16 σοιησηομ τοῦθ εῦ οὗἉ 5 81}1, ψα βΒῃουἹᾶ σἷνβ 
Π6Ρ ὑπϑηκ-οὔδυίηρθβ [ῸΣ ΟἿΓ πυγΐυγαε ἃπα ῸὉΣ ΟΥΥ 
Κπον]εάρε οἵ {πε ἰὰνν 156] 

Νο οὔθ νγὰβ δὐνὸῦ Κπονῃ ἴο Ὀ6 80 ἔογρείῃι] οὗ 
Πϊ8. σουπίτυ ἃ5 ἴο οἂγα ποίῃίπρ' ἴον ἢ ἤδη ἢδ ννἃ5 
ἴῃ δηοῖποῦ βἰαῖθο. Νο, ἴποβε Ψῇῆο σεῦ οὐ Ὀ8ΑΪΥ ἱπ 
ἔοτεῖρῃ ρᾶγῖβ σοι! πα 8}}} ΟΥἿ οὐδ ἴῃαῦ ΟἾΘ᾽5. ΟΥΤΠ 
σΟΙΠ ΤΥ 5 ὑπΠ6 ρτεαϊεϑυ οὗ 4}1} Ὀ] δβίηρβ, ἢ }]6 ἔΠοβ68 
ΠΟ σεῦ οἡ ΜΕ6]], ἤονν αν ΟΥ ΒΟ Θ55] ΓΠΕῪ τΔΥ Ὀδ ἴῃ 8]} 
6156, ὑπ ηκ ὑμᾶὺ ΤΠ6Ὺ ᾿Δοῖς οπς ἐΠΐπρ' αὖ Ἰ᾿θΘαβῖ, ἃ {πη ρ; 
οὗ ἴπῸ στοαϊεδὺ ἱπηροτΐδηοοα, ἰπ ὑπαῦ μον ἀο ποῖ ᾿ἷΐνε 
ἰπ ὑΠ6ῖγ οὐνῖὶ σου ΤΥ Ὀυΐ ΒΟ]ΟΌΤΗ ἴῃ ἃ βσϑηρα ἰδ Π ; [ῸΓ 
τΠπ15 ἴο Βο]ουγῃ 15 ἃ Γεργόδο ἢ  Απά τθῃ ΨΠ}Ο ἀυτρ; 
ὑμπεῖν γϑᾶγβ Δρυοδα ἤδνα Ὀδοοῖηα {]]υβύγοιιβ ὑπγουρἢ 
δοαυϊγειαθηῦ οὗ θα] τ, ἐΠτουρἢ τοπόνῃ ἔγοτη. οὔοο- 
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δείας “μαρτυρίαν ἢ δι᾽ ἀνδρείας ἔ ἔπαινον ἔστιν ἰδεῖν 
εἰς τὴν πατρίδα πάντας ἐπειγομένους, ὡς οὐκ ἂν 
ἐν ἄλλοις βελτίοσιν ἐπιδειξαμένους τὰ αὑτῶν 
καλά: καὶ τοσούτῳ γε μᾶλλον ἕκαστος σπεύδει 
λαβέσθαι τῆς πατρίδος, ὅσῳπερ ἂν φαίνηται 
μειζόνων παρ᾽ ἄλλοις ἠξιωμένος. 

Ποθεινὴ μὲν οὖν καὶ νέοις ἡ “πατρίς: τοῖς δὲ 
ἤδη γεγηρακόσιν ὅσῳ πλεῖον τοῦ φρονεῖν ἢ τοῖς 
νέοις μέτεστι, τοσούτῳ καὶ πλείων ἐγγίνεται 
πόθος τῆς πατρίδος ἕκαστος γοῦν τῶν γεγηρα- 
κότων καὶ σπεύδει καὶ εὔχεται καταλῦσαι τὸν 
βίον ἐπὶ τῆς πατρίδος, ἵν᾽, ὅθεν ἤρξατο βιοῦν, 
ἐνταῦθα πάλιν καὶ τὸ σῶμα παρακατάθηται τῇ 
θρεψαμένῃ καὶ τῶν πατρῴων κοινωνήσῃ τάφων" 
δεινὸν γὰρ ἑκάστῳ δοκεῖ ξενίας ἁλίσκεσθαι καὶ 
μετὰ θάνατον, ἐν ἀλλοτρίᾳ κειμένῳ γῇ. 
Ὅσον δὲ τῆς εὐνοίας τῆς πρὸς τὰς πατρίδας 

μέτεστιν τοῖς ὡς ἀληθῶς γνησίοις πολίταις μάθοι 
τις ἂν ἐκ τῶν αὐτοχθόνων" οἱ μὲν γὰρ ἐπήλυδες 
καθάπερ νόθοι ῥᾳδίας ποιοῦνται τὰς μεταναστά- 
σεις, τὸ μὲν τῆς πατρίδος ὅ ὄνομα μήτε εἰδότες μῆτε 
στέργοντες, ἡγούμενοι δ᾽ ἁπανταχοῦ τῶν ἐπιτη- 
δείων εὐπορήσειν, μέτρον εὐδαιμονίας. τὰς τῆς 
γαστρὸς ἡδονὰς τιθέμενοι. οἷς δὲ καὶ μήτηρ ἡ 
πατρίς, ἀγαπῶσι. τὴν γῆν ἐφ᾽ ἧς ἐγένοντο καὶ 
ἐτράφησαν, κἂν ὀλίγην ἔχωσι, κἂν τραχεῖαν καὶ 
λεπτόγεων" κἂν ἀπορῶσι τῆς γῆς ἐπαινέσαι τὴν 
ἀρετήν, τῶν γε ὑπὲρ τῆς πατρίδος οὐκ ἀπορήσου- 
σιν ἐγκωμίων. ἀχλὰ κἂν ἴδωσιν ἑ ἑτέρους σεμνυνο- 
μένους πεδίοις ἀνειμένοις καὶ λειμῶσι φυτοῖς 
παντοδαποῖς διειλημμένοις, καὶ αὐτοὶ τῶν τῆς 
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Βο]αηρ, Τγουρ ἰεϑυηοην ἴο ὑμεὶγς οὐ]ΐαγα, ΟΥ̓ 
᾿Πγουρἢ ῥγαΐβα οὗἉ {Π6 ]ν ὈΥΆΝΘΤΥ, οἂὰ θῈ 566 ΒυΥΥΥΪπρ 
ΟΠ ΔΠα 8ἃ}]1] ἴο ὑπμεῖγ παῖϊνε ἰδηά, δ5 (ἢ Πα Ὺ ἐπουρῆς 
ὕΠ6Ὺ σου] ποῖ δηυνθογα εἶδε ἤπᾶ μεῖζον ρθορὶς 
μεΐογε ψῇοὰ ἴο αἰβρία ἴπ6 ενίάθπμοθς οὗ ὑπμεὶγ 
Βσσ655. ΤῸ ΤΟΥ͂Θ ἃ Τη8Δῃ ἰ5 δϑίθοιηθα δἰβενῃοσο, 
Π6 τοῦτα ἄρον ἰ8 ἢ6 ἴο τεραῖῃ ἢΪ5 οὐγῃι ΘΟΙ ΤΥ. 

Ενεῃ τῃ6 γουηρ ἰἴονε ὑμπεὶγ παῖίνε δα; Ἀυΐ 
ἀϑδα τηθϑῃ, ρεΐηρ ψΊΒοσ, ἰονα ἰῦ τῆοσθ. [Ι͂ἢ ἔδοϊ, Ἔν εσν 
ἈρΡΘα ΙΔ} ὙΘΑΥΉΒ 8Πα ὈΥΆΥΒ ἴο δπα ἢἰβ ᾿ἰΐε ἴῃ [ἴὖ, 
ὑπαῦ ποτα ἴῃ 86 ρ]δοθ ψβεσα μα Ῥερδῃ ἴο ᾿νε Πα 
ΙΏΔΥ ἀδροβὶδ Πὶ5 ροᾶν ἰῃ ἔπε δαγῖἢ νη ϊο ἢ πυγίαγοάᾶ 
ἢϊη δῃα ν]ιοἢ οοπΐαϊηῃβ ὑΠ6 στᾶνεβ οὗ ἢὶβ ἔδίμουβ. 
Ης {Πῖπκ5 ἰδ ἃ οδ]αμ τ ἴο θὲ συν οὗἩ Ὀεΐῃρ ἃ 
ἸΏ8η ΨΥ ΙΠουῦΐ ἃ ΘΟ ΤΥ ἀνθ ΔΙ͂ΟΣ ἀδαίῃ, ἐβτοῦρῃ 
᾿γίῃρ Ὀυτδα ἴῃ ἃ βίγδηρα ἰδηά. 
Ηον πιθοῦ αβεοϊϊοη γε], ἴτιθ οἰδίσεῃβ ἤᾶνθ 

ον ὑμεὶν παὶίνα Ἰαπᾶ οἂπ μ6 Ἰδασπθᾶ ΟἿΪΥ δπιοηρ ἃ 
ῬΘΟΡΪΘ βργιαηρ του ἔπε 5011. Νανοοιηοῦβ, θεΐηρ θυϊ 
Ὀαβίαγα οὨ] γε, 85 Ὁ ἡγεγῈ, ὑγδηβίου ὑπ εὶν Δ] σίδποα 
ΘΑΒΙΪγ, βίποα ὕΠῈΥ ποῖον πον Ποὺ ἰονα ἴῃς πᾶπλα οὗ 
παῖνα ἰᾶπα, Ὀαῦ Ἔἀχρεοῦ ἴο θὲ ψε]} ργον δα ψ ἢ [6 
πδοδβδί ἴδ οὗ 116 ὙΨΗΘΓΈνΕΓ ΠΕΥ τλᾶΥῪ Ρ6,} τϑδβυσίηρ; 
ΠδρΡίπθββ ὈΥ ὑμεὶν δρρεϊϊεθ ̓  Οπ {με οἴμοὺ μἀῃά, 
ἴποβα ψῆο Πᾶνα ἃ τϑα] τηοὺ Πού - οι ΣΎ ἰονα τῃς Ξοἱἱ 
οἡ νηΐ ἢ ἔῃ 6 Ὺ νγεσα Ῥοτῃ δηᾶ Ὀγεᾶ, Ἔνεη 1 ΠῈΥ ονῃ 
θυ 1{|16 οὗ ἰξ, ἀηὰ τπᾶὶ Ὀ6 τοῦ] ἀπά [Π]η. ΤΒουρΡΉ 
πεν Ὀὰ Βαγὰ ραΐ ἴο ἴζ ἴο ργαῖβε {πῸ 501], ἔμθν ψ}}} ποῖ 
Ιδοκ νογὰβ ἴο Ἔχῖοὶ ἐπμεὶσ σουπέυ. Ἰπἀεοᾶ, γγΠ ἘΠ 
ΠΥ 566 οὔϑὺβ Ρυϊαϊπρ Ὁπθηιβεῖνεβ οα ὑϊιοῖτ ορεῃ 
ΡΙ απ ΔΗΩ ὈγΑΙΡ68 αἰνουβίῆθα ἢ 411 τη ε οὗ 
δτονίηρ ὑπίηρσδ, ὕμΠ6Ὺ ὑμθμηβαῖνοθ ἄο ποῖ ἔογρεῦ {πε 

1 Οἱ, Τπυογα!ϊάεβ 1, 1. 
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πατρίδος ἐγκωμίων οὐκ ἐπιλανθάνονται, τὴν δὲ 
ἱπποτρόφον ὑπερορῶντες τὴν κουροτρόφον ἔπαι- 
νοῦσι. καὶ σπεύδει τις εἰς τὴν πατρίδα, κἂν 
νησιώτης ἦ, κἂν παρ᾽ ἄλλοις εὐδαιμονεῖν δύνηται, 
καὶ διδομένην ἀθανασίαν οὐ προσήσεται, προ- 
τιμῶν τὸν ἐπὶ τῆς πατρίδος τάφον, καὶ ὁ τῆς 
πατρίδος αὐτῷ καπνὸς λαμπρότερος ὀφθήσεται 
τοῦ παρ᾽ ἄλλοις πυρός. 

Οὕτω δὲ ἄρα τίμιον εἶναι δοκεῖ παρὰ πᾶσιν 
ἡ πατρίς, ὥστε καὶ τοὺς πανταχοῦ νομοθέτας ἴδοι 
τις ἂν ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασιν ὡς χαλεπω- 
τάτην ἐπιβεβληκότας τὴν φυγὴν τιμωρίαν. καὶ 
οὐχ οἱ νομοθέται μὲν οὕτως ἔχουσιν, οἱ δὲ πιστευό- 
μενοι τὰς στρατηγίας ἑτέρως, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς μάχαις 
τὸ μέγιστόν ἐστι τῶν παραγγελμάτων τοῖς 
“παραταττομένοις, ὡς ὑπὲρ πατρίδος αὐτοῖς ὁ 
πόλεμος, καὶ οὐδεὶς ὅστις ἂν ἀκούσας τούτου 
κακὸς εἶναι θέλῃ" ποιεῖ γὰρ τὸν δειλὸν ἀνδρεῖον 
τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα. 

)}7 ἘΠ’ 
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ΜΥ ΝΑΈΙΝΕ ΤΔΝῸ 

τη οΥβ οὗ {πεῖ} οὐνῆ σου, Πα ρᾶ55 ον ον 15 ἤϊπ655 
ἴον Ὀγθδεάϊπρ ἤουβεβ ἴο ργαίϑε ἰΐβ ὔμθϑβ ἴου ὑγεθαϊηρ 
θη. Ομπα ἤδβίθῃβ ἴο ἢϊ5 παῦννε ἰδαπα ὑμῃουσῇ Πα 6 
Δ 5] που, δα τποιρῇὴ πα ΡῈ 06 ἴο δησῖςἢ Ὠἰτηβ6 ] 
δἰβενθθσθ. ΠἔΪτουγίδ! νυ θὲ οἴκτεα Ὠΐτα Πα Ψ1}] ποῖ 
δοσορῦ ἰΐ, ργδξουσηρ ἃ στᾶνα ἰπῃ ἢΪδ8 παῖνα Ἰαπᾶ, ἀπά 
πε ϑίβθόκο ὑπογεοΐ 15 Ὀγρηῖεῦ ἴο 15 Ἔἐγεβ ἔμδῃ τα 
οἰβευεσα. 

Τὸ βομβ ἂῃ εχίθπὶ 60 4]1] ἤθη δ) ἴο ρὈ.]Ζε 
Ὁμεῖν οὐαὶ σου ηίτυ ὑπαὶ ἰανυρίνευβ Ἔν ευυ ΕΓ Θ, ἃ8 ὉΠ 6 
ΙΏΔΥ ποῖθβ, ἢᾶνα ρυεβοῦροα εδχὶϊα ἃ5 ὑμῃε βδονογοβὶ 
ῬΕπδΙΐγ ἴον πε στοαϊεϑῦ γα βρτεβϑίοπθ. Αμπα 1 ο8}- 
ποῦ 6 5814 ὑμαῦ ἱπ {Π]18 νίενν ἰαυνρίνευβ αἰδσ ἔΤΌτ 
σοι 6.5. Οπ ἴδμε σοηΐγατυ, ἴῃ ραῦ]α ἢ οΥΠΟΥ 
Ἔχμῃογίζδξίοη οὗ ὑπ τρδυβῃδ] δα τηθῃ 8 50 εδοϊίνα 85 
“οι δὲ Πρ ὐϊηρ ΤῸ γοῦν παῖνε ἰδπα Γ᾿’ Νο τηδῃ 
Ψὴ)Ὸ0 ἤδδὺβ ὑἢ]15 15 ψ Πρ ἴο ΡῈ 8 οοναγα, ἔοῦ {116 
πᾶχηδ οὗ παύνε Ἰδπα τ δ]το 5 ὄνθὴ ἴπε ἀδδῖαγα Ὀγᾶνα. 

1 ΠῊϊΒ ραββαρο 18 ἔ.]}}] οὗ δ] π8ἱοὴβ ὕο ὕμ6 Οάγββου. [1ύμδοδ, 
““τουρῆ, Ὀαῦ ρφοοα ἕο Ὀγθθαϊΐηρ τηθη ᾽ (9, 27), 18 ποὺ Ηὺ ἴοΥ 
ΠΟΥΙΒΘ6Β (4, 601). Οάγπδβθιιδ, ὑῃ6 ᾿Βδπαᾶον, ψγἢο πιΐχ!ῦ παν ὕθθ 
ὮΔΡΡΥ͂, Θνθῃ ἱπηηογίδὶ, ἢ ΟἾΓοΘ ὕ, 185 ; 208), ψὶ}}] πού 
δοοθρῦ ἱπηηλου δ} 7, ἴοῦ 18. ἡδύϊνα ἰαηα ἰ8 ἀθᾶγοῦ ὑμδῃ 4]] 
οἶβ ἴο Ὠἰμῃ (9, 27 ΕΗ.) δῃὰ ἢθ Ἰοῆζβη ὕο 8660 0} νϑΎῪ βιηοΐτθ 
διϊδίηρ ἴγοιῃ ἴὖ (1, δ7). 
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ΟΓΟΤΟΟΕΝΑΚΒΙΑΝΘ 

ΤῊΪ8 ὑγϑδαίϊδο (ον  ἀθη ]ν οοἸρΙ]6αἃ ἴῃ μαβῦθ ἔοσ ἃ βρθϑοΐδὶ 
ΟΟΟ8810}) οδηποῦ ζαἰγν Ὀ6 ἔαυ ογθα οἡ [μιοΐϊδηῃ. Τῦ 18 νὰ] 806, 
Πονον Σ, 88 ἃ ἀοουτηθηῦ, δπα ποῦ υπἰηἰογοβίϊηρ ἰῃ βροίβ. 



ΜΑΚΡΟΒΙΟΙ 

Ὄναρ τι τοῦτο, λαμπρότατε Κυίντιλλε, κελευ- 
σθεὶς προσφέρω σοι δῶρον τοὺς μακροβίους, 
πάλαι μὲν τὸ ὄναρ ἰδὼν καὶ ἱστορήσας τοῖς 
φίλοις, ὅτε ἐτίθεσο τῷ δευτέρῳ σου παιδὶ τοῦ- 
νομα' συμβαλεῖν δὲ οὐκ ἔχων τίνας ὁ θεὸς 
κελεύει μοι προσφέρειν σοι τοὺς μακροβίους, τότε 
μὲν εὐξάμην τοῖς θεοῖς ἐπὶ μήκιστον ὑμᾶς βιῶναι 
σέ τε αὐτὸν καὶ παῖδας τοὺς σούς, τοῦτο συμ- 
φέρειν νομίξων καὶ σύμπαντι μὲν τῷ τῶν ἀνθρώ. 
πων γένει, πρὸ δὲ τῶν ἁπάντων αὐτῷ τε ἐμοὶ καὶ 
πᾶσι τοῖς ἐμοῖς" καὶ γὰρ κἀμοί τι ἀγαθὸν ἐδόκει 
προσημαίνειν ὁ θεός. σκεπτόμενος δὲ κατ᾽ ἐμαυ- 
τὸν εἰς ἔννοιαν 1 ἦλθον, εἰκὸς εἶναι τοὺς θεοὺς 
ἀνδρὶ περὶ παιδείαν ἔχοντι ταῦτα προστάσσοντας 
κελεύειν “προσφέρειν σοι τῶν ἀπὸ τῆς τέχνης. 
ταύτην οὖν αἰσιωτάτην νομίξων τὴν τῶν σῶν ̓ γενεῦ- 
λίων ἡμέραν δίδωμί σοι τοὺς ἱστορημένους εἰς μακ- 
ρὸν γῆρας ἀφικέσθαι ἐν ὑγιαινούσῃ τῇ ψυχῇ καὶ 
ὁλοκλήρῳ͵ τῷ σώματι. καὶ γὰρ ἂν καὶ ὄφελος 
γένοιτό τί σοι ἐκ τοῦ συγγράμματος διπλοῦν’ 
τὸ μὲν εὐθυμία τις καὶ ἐλπὶς ἀγαθὴ καὶ αὐτὸν ἐπὶ 
μήκιστον δύνασθαι βιῶναι, τὸ δὲ διδασκαλία τις 
ἐκ παραδειγμάτων, εἰ ἐπιγνοίης ὅτι οἱ μάλιστα 
ἑαυτῶν ἐπιμέλειαν ποιησάμενοι κατά τε σῶμα 

1 ἔννοιαν Οοδοῦ : σύννοιαν ΜΆΝ. 
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ΟΓΤΟΟΕΝΑΒΙΑΝΒ 

 Αὐ ἔδε Ρεβμαϑὺ οὗ ἃ ἄγδδι, {Π]υβισίουβ Θυη 1115, 
Ι τδκα γοὺ ἃ ρῥγεβοηῦ οὗ {πε “Οεἴορομασγίδηβ. ἡ 1] 
Πδ)ὰ {Ππ6 ἄγεδηῃ πα ἰο]α τὴν ἔγίεπαβ οὗ 1Ὁ Ἰοῃρ' βἴπος, 
Ψ ΠΘη γοὰ ψγ6ΥῈ ΟΠ γί ϑιθηΐπρ γοῦν βεοοπα ομα. Αἱ 
16 ὑἴπιθ, πονανοσ, ποῦ θείπρ 406 ἴο υπάογϑίδπα 
νγῃδὺ [Π6 ροα τηδδηΐ ὈΥ ΘΟΙΩΙ ΘΠ ηρ᾽ π]6 ἴο “ ργδβθηΐῦ 
γουῦ {πΠ οοἴοραῃδιδηβ, 1 ΤΊ ΤΟΙ οἤεγθα ἃ ργάυοὺ ὑμαὺ 
γουῦ δπα γοὺγ σΠΣ] άτδη τιϊσῦ ᾿νε νοσυ ἰοπρ, ὑπ πκίπρ' 
ὑΠᾶὺ {Π||8 ψνου]α Ῥεπθῆϊ ποῦ οαἱν ἴπεῈ ψμο]α Βυμηδη 
Το 6 Ὀυΐ, ΤηοΥ6 ὕπδῃῃ ΔΏγΟΠΕ 656, τη6 ἰῃ ῬδΊΒοὴ δπᾶ 
811} τὼν Κίῃ; ἴῸγ 1 ἴοο, ἰδ βϑειηεᾶ, μδὰ ἃ θ]βϑίῃρ 
ῥτγεαϊοϊεα ἔον πα ὈΥ {πε ροᾶ. Βιυΐ 88 1 ὑβμπουρῃὶΐ {Π6 
ταδῦϊου ον ον ΟΥ̓ ταγ586], 1 Πἰῦ ἀροη {Π6 ἰάθα [ῃδὺ νετῪ 
ἸΠΚΕῚΥ ἴῃ ρσίνϊηρ ϑ 0 ἢ δὴ οὐδ ἴο ἃ 1 ΟΓΆΓΥ τη8η, ὑΠ6 
ϑοάβ. ψεῦα σοιημηϑηίηρ πὶ ἴο ργεβαπῦ γι 50Π16- 
ὑπὶπρ ἔτομα 18 ῥὑγοξοβϑϑίοῃ. Ὑμογείογα, οα ὑπὶ8 γοῦΓ 
υἱνμάδν, ψῃϊοῆ 1 ἐπουρηῦ ὕμ6 τηοϑῦ ϑδυβρί οἱ οαΒ 
οσραδίοῃ, ἱ σίνε γοὺ ὑπῃ6 θη ψ 80 γα τοϊδἰεα ἴο βᾶνε 
αἰϊαϊηθα στοαὶ ρὲ ἢ ἃ βουπα τηϊπα πα ἃ ρεγξεοϊ 
Ὀοᾶάν. ὅϑοῃηθ ΡῥγΌΠἧὲ τὴδὺ δοοῖις ἴο γοὰ ἔτοη ἴπε 
τγϑδῦβε ἴῃ ὕνγο ψψΥ8 : Οἡ ἴῃ 6 οπ6 ἢδηά, Θποουγαρθιηθηΐ 
Δ Πα σοοα ἢορΡ65 οὗ Ὀείηρ 80]6 ἴο Ἰ᾿ΐνε ἰοὴῃρ γοιγβα]ῇ, 
Δα οὐ ἴμε οὐποὺ ἢδηα, ᾿πϑιγαοίοη ΟΥ̓ ἜΧΘΙΡ]65, 1 
γοι οὔϑογνα ὑμδαῦ [ὃ 8 {Π6 ἴδῃ ψῆὴ0Ὸ ἤἢδνα ρδϊα πηοβῖ 

223 



ΤῊΒ ΜΟΒΚΚΒ ΟΕ Τῦσιαν 

καὶ κατὰ ψυχήν, οὗτοι δὴ εἰς μακρότατον γῆρας 
ἦλθον σὺν ὑγιείᾳ παντελεῖ. Νέστορα μὲν οὖν 8 
τὸν σοφώτατον τῶν ᾿Αχαιῶν ἐπὶ τρεῖς παρατεῖναι 
γενεὰς Ὅμηρος λέγει, ὃν συνίστησιν ἡμῖν γεγυμ- 
νασμένον ἄ στῶ καὶ ψυχῇ καὶ σώματι. καὶ 
Τειρεσίαν ὲ τὸν μάντιν ἡ τραγῳδία μέχρις ἕξ 
γενεῶν παρατεῖναι λέγει. πιθανὸν ἂν εἴη 
ἄνδρα θεοῖς ἀνακείμενον καθαρωτέρᾳ διαίτῃ χρώ- 
μενον ἐπὶ “μήκιστον βιῶναι. καὶ γένη δὲ ὅλα 4 
μακρόβια ἱστορεῖται διὰ τὴν δίαιταν, ὥσπερ 
Αἰγυπτίων οἱ καλούμενοι ἱερογραμματεῖς, ᾿Ασσυ- 
ρίων δὲ καὶ ᾿Αράβων οἱ ἐξηγηταὶ τῶν μύθων, 
Ἰνδῶν δὲ οἱ καλούμενοι Βραχμᾶνες, ἄνδρες 
ἀκριβῶς φιλοσοφίᾳ σχολάξζοντες, καὶ οἱ καλού- 
μενοι δὲ μάγοι, γένος τοῦτο μαντικὸν καὶ θεοῖς 
ἀνακείμενον παρά τε Πέρσαις καὶ Πάρθοις καὶ 
Βάκτροις καὶ Χωρασμίοις καὶ ᾿Αρείοις καὶ Σάκαις 
καὶ Μήδοις. καὶ παρὰ πολλοῖς ἄλλοις βαρβάροις, 
ἐρρωμένοι τέ εἰσι καὶ πολυχρόνιοι διὰ τὸ μαγεύειν 
ιαἰτώμενοι καὶ αὐτοὶ ἀκριβέστερον. ἤδη δὲ ὅ 

καὶ ἔθνη ὅλα μακροβιώτατα, ὥσπερ Σῆρας μὲν 
ἱστοροῦσι μέχρι τριακοσίων ζῆν ἐτῶν, οἱ μὲν τῷ 
ἀέρε, οἱ δὲ τῇ Υῇ τὴν αἰτίαν τοῦ μακροῦ γήρως προσ- 
τιθέντες, οἱ δὲ καὶ τῇ διαίτῃ" ὑδροποτεῖν γάρ φασι 
τὸ ἔθνος τοῦτο σύμπαν. καὶ ᾿Αθῴτας δὲ μέχρι 
τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ἐτῶν βιοῦν ἱστορεῖται, καὶ 
τοὺς Χαλδαίους ὑ ὑπὲρ τὰ ἑκατὸν ἔτη βιοῦν λόγος, 
τούτους μὲν καὶ κριθίνῳ ἄρτῳ χρωμένους, ὡς 
ὀξυδορκίας τοῦτο φάρμακον' οἷς γέ φασι διὰ τὴν 
τοιαύτην δίαιταν καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις ὑπὲρ 
τοὺς ἀλχλδὺς ἀνθρώπους ἐρρωμένας εἶναι. 

1 χρώμενον Μδάν!ρ : χρώμενον τὸν Τειρησίαν ΜΕΝ. 
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ΟΟΤΟΟΕΝΑΒΙΑΝΘ 

αἰξοηζίοι ἴο ὈΟΑΥ ἃπα τηϊηα παῖ πᾶνε γαδομεα δὴ 
δΔανδησθα δἂρὲ ἱπ {1}1 ἢ] ἢ. Ναβίου, γοὺῦ Κπον, 
{16 ψίβεϑὺ οὗ 16 Αοβδθδηβ, ουϊἹδάρίεα ὑγεα σθηθγᾶ- 
ὑἰοηβ, ΗΟΠΊΟΙ 5808 :  ἃπα ἢδθ (6115. ἃ8 ἐπαῦὺ 6 ννὰβ 
ΒΡ] 6 Πα 1α]ν ἰγαϊηθα ἴπ τηϊπα δπα ἴῃ Ὀοάγ. [Π᾿Κονΐβε 
Τείγεϑίδϑ ὑΠ6 566} ουἱ]αει θα 5ἷχ ρεπουαίοηβ, ὑγαροθαν 
ΒΔΥ5:32 ΔΠΩῚ ΟἿδ6 τ ΨΜ6]] δε]ῖενα ὑπαὶ ἃ τηδῃ 
σομῃβοοαῖθα ἴο πε ροαβ, [0]ονίπρ ἃ βρ]οὺ αἰοὶ, 
Ἰῖνεβ νεΥῪ Ἰἰοηρ. Μογδονθυ, ἰΐ 18 ταϊαϊθα ὑμαῖ, ον ἱπρ' 
ἴο ἐπεὶν ἀϊεῖ, ψῃοϊα οαβίθβ οὗ τηθῃ ᾿ἷνε Ἰοὴρ Π|Κθ 
1η6 50-68116 4 5 ρθε ἴῃ Ἐργρί, ἴΠ6 5ἴουγ-ῖ}] ] 6 8 
πῃ ϑ'γτία δα Ασδρία, ἀπα ἔα 850-06 416 ἃ Βυδῆσηϊῃ5 ἴῃ 

Ιηαϊ8, τηθῃ ΒΟΓΌΡΌΪΟ ΘΙ. δἰξαπῖίνα ἴο ΡῥΒ]]ΟΒοργ. 
ΑΙβθο ὑῃς6 50-ς4116εἃ Μαρὶ, ἃ ρῥγορμδίίς οδϑῖε οοη- 
βοογαϊβα ἴο {πε ροᾶς, ἀννε]]ἕἶπρ διηοπρ ἴῃ6 Ῥεγβίδηβ, 
16 Ῥαγιίδηϑ, ὑῃ6 Βεοϊγδπβ, [μ6 ΟΠογδβυηΐδηβ, ὑπ 6 
Αὐῖδηβ, ἴῃς ὅδοδθ, ὑῆὲ Μεᾶάδβ ἃπᾶ δὴν οὗν 
βαυρατίδι ῬθΟρ 65, τὲ βίτοῃρ πᾶ Ἰοπρ- ] νεα, οἢ 
δοοουηΐ οὗ ρῥγδοιβίηρ τηᾶρὶς, ἕον {πεν αἰεὶ νεσῪ βοσὺ- 
Ρυϊουβὶγ. [παε6ά, [Π6 γα ἃγα ὄθνθὴ ψ 8016 παύοῃβ ἐπα 
ΔΓΘ νΘΥῪ Ἰοπρ-]ἰνεα, Κα ὑΠ6 ὅθυθβ, γν]10 ἃΓ6 5816 ἴο ᾿νε 
ἴῃγβα μυπαγθα γϑϑῦβ : 5016 δἰ ρυζεα ὑπμοὶνγ οἹ]α ἂρ ἴο 
16 οἸτηαῖο, οὔθ ῦβ ἴο {Π6 501] δῃηα 5{11}}] οἴπουῦβ ἴο {πεῖν 
αἰεὶ, ἔονυ ὑπαῪ 880 ὑπαῦ ὑῃ18 επεγε παϊίο ἀγίηκβ 
ποΐδιηρσ Ὀυὺ ναῖε. Τῆς ρβορίε οὗ Αἴποβ ἂῦξ 4150 
5814 ἴο ᾿ἷνα ἃ Πυπαγοα πα {πὶ γγ γεᾶγῦθ, ἀπ ἴ ἰβ 
τερογῖεα {πᾶῦ ὑῃ6ὸ ΟΠ θᾶπ5 ᾿ἷνα τθοσα ὑμᾶη ἃ 
Βυπαγεά, υϑίηρ θαυ] ον Ὀγαδα ἴο ργδβεῦνα ὑΠ|ὸ βῇῃδτγρ- 
Π655 ΟὗἨ ὑδμεὶνγ εγοϑίσηῦ. ΤΏΘΥ 880, ἴοο, ὑπᾶαῦὺ οἡ 
δοοουπὺ οὗ {ῃϊ8 αἰἸεῖ ὑπεοῖνγ οὔμου δου 65. ΔΓῸ ΤΟΓ6 
νἱρογοῦβ ὑμδῃ ἴμοβα οὗ {πε γϑϑὺ οὗ τηαπκίπα. 

1.11.1, 250; Οὐνψϑε8. 8, 245. 535. ΤῊιδ βοῦυγοθ ἰβ ἀῃκηόνῃ. 
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ΤΗΕ ΜΟΒΚΒ ΟΕ ΤύῦςΙΑΝ 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν περί τε τῶν μακροβίων 6 
γενῶν καὶ τῶν ἐθνῶν, ἅ ἅτινά φασιν ὡς ἐπὶ πλεῖ- 
στον διαγίγνεσθαι χρόνον, οἱ μὲν διὰ τὴν γῆν καὶ 
τὸν ἀέρα, « οἱ δὲ διὰ τὴν δίαιταν, οἱ δὲ καὶ δι᾿ ἄμφω. 
ἐγὼ δ᾽ ἄν σοι δικαίως τὴν ἐλπίδα ῥᾳδίαν. 
παράσχοιμι, ἱστορήσαφ ὅτι καὶ κατὰ πᾶσαν γῆν 
καὶ κατὰ πάντα ἀέρα μακρόβιοι γεγόνασιν ἄνδρες 
οἱ γυμνασίοις τοῖς προσήκουσιν καὶ διαίτῃ τῇ 
ἐπιτηδειοτάτῃ πρὸς ὑγίειαν ώμενοι. διαί- Ἷ 
ρεσιν δὲ τοῦ λόγου ποιήσομαι τὴν πρώτην κατὰ 
τἀπιτηδεύματα τῶν ἀνδρῶν, καὶ πρώτους γέ σοι 
τοὺς βασιλικοὺς καὶ τοὺς στρατηγικοὺς ἄνδρας 
ἱστορήσω, ὧν ἕνα ἡ 5 εὐσεβεστάτη μεγάλου 
θειοτάτου αὐτοκράτορος τύχη εἰς τὴν τελεωτάτην 
ἀγαγοῦσα τάξιν εὐεργέτηκε τὰ “μέγιστα τὴν 
οἰκουμένην τὴν ἑαυτοῦ: οὕτω γὰρ ἂν ἀπιδὼν καὶ 
σὺ τῶν “μακροβίων ἀνδρῶν πρὸς τὸ ὅμοιον τῆς 
ἕξεως καὶ τῆς τύχης ἑτοιμότερον ἐλπίσειας γῆρας 
ὑγιεινὸν καὶ μακρὸν καὶ “ἅμα ζηλώσας “ἐργάσαιο 
σαυτῷ τῇ διαίτῃ μέγιστόν τε ἅμα καὶ ὑγιεινότα- 
τον βίον. 

Πομπίλιος Νουμᾶς ὁ εὐδαιμονέστατος τῶν 8 
Ῥωμαίων βασιλέων καὶ μάλιστα περὶ τὴν θερα- 
πείαν τῶν θεῶν “ἀσχοληθεὶς ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα 
ἔτη βεβιωκέναι ἱ ἱστορεῖται. Σέρβιος δὲ Τούλλιεος 
Ῥωμαίων. καὶ οὗτος βασιλεὺς ὑ ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα 
ἔτη καὶ αὐτὸς βιῶσαι ἱστορεῖται. Ταρκυίνιος δὲ 
ὁ τελευταῖος Ρωμαίων βασιλεὺς φυγαδευθεὶς καὶ 

1 ῥᾳδίαν δοινννατῦζ : ῥᾳδίως ΜΗ5. 
ὁ ἡ Μαδτζοϊυβ, Μαΐυβ; καὶ Μ8Ν. 
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ΟΟΤΟΟΈΕΝΑΕΒΙΑΝΒ 

Βαυὶ {Πὶ8 τηυβὺ βυος ἴῃ τεραγὰ ἴο ἴῃς Ἰοῃρ- νεα 
οαδῖίοβ δπα πδίϊομῃβ ΨἘῃῸ 876 δα ἴο οχίϑδὺ [Ὁ ἃ 

νοῦν Ἰοηρ ρετίοα εἰποῦσ οα δοοουπὺ οὗὨ {πεῖν 501] δῃὰ 
οἸϊτηδῖδ, οὐ οὗ {πεἰν αἱεῖ, οὐ οὗ νοΐ. 1 οδὴ Πς.]Ρ]γ 5ῆονν 
γουῦ ὑπᾶῦ γον ροΟΩ͂ ΠΟΡΘ6Β5 ἃΐὰ οὗ δαϑὺ αἰϊζαϊῃηηθηΐ ὈΥ 
ταοουπῃζίηρ, [δῇ ΟἹ ΘΥΘΙῪ 501] δηα ἴῃ ΘΥΘΙῪ ΟἸἰτὴ6 6 
ψ 80 οὔβεῦνο ῃ6 ΡΙΌΡΕΙ δχογοῖθα δηα ἴῃς αἰδὺ πιοβῖ 
ΒΑ 016 ἔῸγ θα ἢ πᾶνε Ὀδϑθὴ Ἰοηρ- ἶνεα. Ι 5}14}} 
ὕαβ6 τῆς ρῥυϊμοῖραὶ αἰνίβίοῃ οὗὁἨ τὴν ἰγθαΐβε οὐ ἐϊιεὶγ 
Ῥυγδυϊῦα, δηα 5}8}} ἢγϑὲ 161] γοι οὗ [πε Κίῃρβ δῃα [ῃς 
ϑἜῃ 6.815, οη6 οὗ νοι {πΠ6 στδἼοίοιι5 αἰβρεηβδιίοη οὗ ἃ 
διεδαῖ ἀμ φρο κα ΘΙΡΟΙΟΓ ἢᾶ5 ὑτουρῃῦ ἰο {ῃ6 
Πρ οβῦ τδηῖς, ἔπ ΓΕ ΌΥ σοηδυτηρ' ἃ τσ τν θοοη ὈΡΟῊ 
16 δι ΡΟ ΥοΥ 5 νου ]α.1 [Ιῃ {Π||5 ψνᾺῪ [Ὁ ν1}} 06 Ροββίθ]8 
ἴου γοὺ, οὐβουνίῃρ ὙΟῸΓ βιγα]υν ἴο π6β6 οοἴο- 
ΘΠ Δ ἢ5 ἰῇ σΟΠαἑο δα ἔογϊυπο, ἴο ἢᾶνε μείϊον 
Ἔχρθοϊαϊοὴβ οὗ ἃ ἢδδιν δηα ρῥτοϊγδοϊεα οἱα ἃρε, 

ἃ πα ὈΥ ἰπν αι μετ ἰῇ ὙΟῸΣ ΨΥ οὗὨ Ἰἰνίηρ ἴο 
τ Κα γοῦγ 11 δῇ μος Ἰοηρ δῃα Πα τῆν ἴῃ ἃ ᾿ἱρἢ 
ἄερτεε. 

Νυὴᾶ Ῥομῃρὶ]ταβ, πηοϑδὺ ἔογϊαπαῖα οὗ {πὸ Κίηρβ 
οὗ Βοιηα δῃᾶ χηοβὶ ἀδθνοϊβα ἴο ἴῃ68 ψόγβῃῖρ οὗ {δε 
5οάβ, 58 8814 ἴο ἢᾶνε ᾿ἰνθα τόσο ὑμδῃ εἰρητν γϑδγ8. 
Θογνυ5 ΤΊ]] 5, 4150 ἃ Κίηρ οὗ οχησ, 15 ΠΚανν 56 ταϊαϊθα 
ἴο ἢᾶνε ᾿ἰἰνθα τηοόγὰ ὕπδη εἰρητυ γεαῦβ. Τδγαυϊηΐαϑ, 
6 Ἰαϑὺ κΚίηρ οὗ οῃηθ, ψνῇο ννᾶβ ἀγίνεη ἰηΐο δχὶϊα 

1 ΤῊῺΘ τπδὴ 18 ὉΠΚΉΟΜΨΩ : ὑπο ΘΙΏΡΘΓΟΣ ἢ88 Ὀθθὼ ὑμουρσῃῦ 
ἴο Ὀ6 Αηϊοπίπυς ῬίυΒ, Οαγδ08}184, πὰ τῆϑην δηοῖμοσ. 16 
Ἰδησυᾶρο, ἡ ΐὶοἢ βυρσοδίθ ἃ Ῥϑγϊοα τσοὶ Ἰαΐον ὑθδη 1ποΐϑῃ, 
18 ΒΟ ΟὈΒΟΌΤΘΟ ὑμαῦ ὑῃ6 τηθϑδηΐηρ 18 ἀου θύῃ]. 
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4 ’ ᾽ ς 4 ᾽ὔ ΜΝ 

ἐπὶ Κύμης διατρίβων ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα ἔτη 
λέγεται στερρότατα βιῶσαι. οὗτοι μὲν οὖν Ῥω- 

δὰ 7 Ἁ Ά μαίων βασιλεῖς, οἷς συνάψω καὶ τοὺς λοιποὺς 
βασιλέας τοὺς εἰς μακρὸν γῆρας ἀφικομένους καὶ 
μετ᾽ αὐτοὺς κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἑκάστους. ἐπὶ 
τέλει δέ σοι καὶ τοὺς λοιποὺς Ῥωμαίων τοὺς 
εἰς μήκιστον γῆρας ἀφικομένους προσαναγράψω, 
προσθεὶς ἅμα καὶ τοὺς κατὰ τὴν λοιπὴν ᾿Ιταλίαν 
ΣΝ ’ 3 δ 

ἐπὶ πλεῖστον βιώσαντας" ἀξιόλογος γὰρ ἔλεγχος 
ἡ ἱστορία τῶν διαβάλλειν πειρωμένων τὸν ἐνταῦθα 
ἀέρα, στε καὶ ἡμᾶς χρηστοτέρας ἔχειν τὰς ἐλπί- 
δας, τελείους ἡμῖν τὰς εὐχὰς ἔσεσθαι πρὸς τὸ εἰς 
μήκιστόν τε καὶ λιπαρὸν τὸν πάσης γῆς καὶ 
θαλάττης δεσπότην γῆρας ἀφικέσθαι, τῇ ἑαυτοῦ 
οἰκουμένῃ διαρκέσοντα ' ἤδη καὶ γέροντα. 

9 

Αργανθώνιος μὲν οὖν Ταρτησσίων βασιλεὺς 
πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη βιῶναι λέγεται, ὡς 
ς ’ ς Ἁ Α ε Ἁ 9 ’ 

Ηρόδοτος ὁ λογοποιὸς καὶ ὁ μελοποιὸς ᾿Ανακρέων" 
ἀλλὰ τοῦτο μὲν μῦθός τισι δοκεῖ ᾿Αγαθοκλῆς δὲ 
ὁ Σικελίας τύραννος ἐτῶν ἐνενήκοντα ἐτελεύτα, 5 
καθάπερ Δημοχάρης καὶ Τίμαιος ἱστοροῦσιν. 
Ἱέρων τε ὁ Συρακουσίων τύραννος δύο καὶ ἐνενή- 
κοντα ἐτῶν γενόμενος ἐτελεύτα νόσῳ, βασιλεύσας 
ἑβδομήκοντα ἔτη, ὥσπερ Δημήτριός τε ὁ Καλλα- 
τιανὸς καὶ ἄλλοι λέγουσιν. ᾿Ατέας δὲ Σκυθῶν 
βασιλεὺς μαχόμενος πρὸς Φίλιππον περὶ τὸν 
Ἴστρον ποταμὸν ἔπεσεν ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα ἔτη 

᾽ ᾽ ἣ εν ἊὉᾳ 3 ᾿] γεγονώς. Βάρδυλις δὲ ὁ ᾿Γλλυριῶν βασιλεὺς ἀφ 

1 διαρκέσοντὰ Η, νατὶδηὺ ἰῃ ΒΒ: βασιλεύοντα οἴμοΥ ΜΆ. 
3 Τοχῦ ϑβομνατγῦζ, δα Ἴογγθούϊζοῃ ἴῃ Γ: ἐνενήκοντα πέντε 

(ἐ.6. ε) τελευτᾷ ΜΒ8Ν. 
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Δα ἀμεὶῦ δ Οἰιηδα, 18 βαϊα ἴο ᾶνε ᾿ἰνεα χηοσα ἰδ 
ΠἰπΟΙΥ γϑϑῦβ ἰῃὰ {πα τηοϑῦ βἴυσγαν θα] 1}. ΤἬΉσδβε γα 
{πε Κίπρϑ οὗ ἄορ, ἴο ψῇοιῃ 1 5}}8}} Ἰοΐπ βϑιι ἢ οὐ ον 

Κιηρβ δἃ8. ἢᾶνε δἰϊαϊπθα ρσγθαΐ ἄσε, δπὰ δίϊεσ {θὰ 

οὔμοῖβ διτδηρϑα δοοοσάϊηρ ἴο {πεῖν νατίουβ ν4}Κ8 οὔ 16. 

Ιῃ φοπο]υβίοῃ 1 5}}4}] γεοοτσα ἴον γοῦ {116 οἴ δ. Βουηδηβ 

ψ ῆο πᾶνε αἰξαϊποά ὑΠε ργοαϊεϑῦ ἀρ6, ἀἀάίηρ 4150 ἔποβα 

ψ ηῸ Πᾶνα ᾿ἰνθα Ἰοηραβῖ ἴῃ. ἰῃ6 ταεβϑὺ οὗ [{4]γ. Τῆς 
δ Ψ]}] θὲ ἃ οοτηροϊεηϊ τεξυϊαϊίοη οὗ ἴμοβε ψῆοὸ 

αἰϊεταρῦ ἴο τ] ]}ρὴ. ΟἿ ΟἸτηδῖα ΘΙ ; Δηα 8580 Ψ ΧΔΥ 

ανα Ὀεϊΐεσ Βορθβ ἕο ἴῃς Δ] Π]τηθηΐ οὗὨ ΟἿΓ ῥΥΑΥΟΥΒ 

ὑμαῦ [Πεπ Ἰοτὰ οὗ Ἔνεῦν Ιδπα δηα 888 τη  γεδοῦ ἃ στεαῖ 
ἃ Πα ρΡεδοθ ἢ] ἃρθ, βυηοίησ ἀηἴο {πε ἀδιηδηᾶς οὗ ᾿η5 

γνο]Ἱα ονθὴ ἴῃ δανδηςδα γϑϑῖ8. 

Αὐραπίβοπίαβ, Κίηρ οὐ με Ταγιδββίδηβ, νεᾶ ἃ 

Πυμπαγεα ἂπα ΠΗ͂ γεᾶγβ δοοοσαΐϊηρ ἴο Ηεσοαοΐαβ ὑμ 6 

ϊδίογίδη δηα Αμδούδοι 6 βοηρ-ν ον, θα δοιὴδ 
οοηϑ:ἀον {Π|8 ἃ 40]ὲ.ἁ Αραΐμοοϊθβ, ὑγγδηΐ οὗ δ1οῖυ, 
αϊεά αἱ πίπεϊυ, δ5 ϑεηοοθδγο δηα ΤίχηδουβΣ [61] 8. 
Ηΐετο, ἔγγδηὺΐ οὗἨ ϑγγδοιβε, ας οὗ δὴ 1Π|π655 αὖ {ῃς 
δε οὗ πἰπεῖϊγ-ἔνο, αἷδου ανὶπρ Ὀδθθ τᾺ]ΟΥ ῸΓ 
Βαν θη Υ γθδγ8, ἃ5 ᾿)δηχαίσγίις οὗ (Δ) ἃ δηα οὔθ β 
58Υγ. Αἴδδ5, Κίῃρ οὗ ἴῃς ϑδογιβίδηβ, [611] ἴθ αὶ] 
δραϊπδῖ ΡὮΠ]ΠΡ ποᾶὺ ἰῃς τῖνεῦ Ῥδπαρα ἂὖ 8 ἂρὲ οὗ 
ΠΟ ὑῃδη πἰπεῖν γεᾶῖβ. Βασαν], Κίηρ οὗ {π6 

Σ ΟΥΥ δυΐμου ἀϊὰ ποῦ νου ν ἷβ τοΐοσοποθθ, Ἡρσγοάοῦυβ 
(1, 168) βᾶγνβ ὁμθ ῃυπᾶγθα δηά ὑνοηΐγ. Δηδογθοη (770. 8) ὁῃ6 
ΒυπαΓτρα δῃηὰ ἢϊίγ. 

2 ΤΙ ΔΘΊΒ, 88 αυοίοα ἴῃ Ὠίοάογιβ (21, 10, δ) 8814 βονθηΐνυ- 
ὕνμνο. 
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ἵππου λέγεται μάχεσθαι ἐν τῷ πρὸς Φίλιππον 
πολέμῳ εἰς ἐνενήκοντα τελῶν ἔτη. Τήρης δὲ 
᾿Οδρυσῶν βασιλεύς, καθά φησι Θεόπομπος, δύο 
καὶ ἐνενήκοντα ἐτῶν ἐτελεύτησεν. ᾿Αντίγονος 
δὲ ὁ Φιλίππου ὁ μονόφθαλμος βασιλεύων Μακε- 
δόνων περὶ Φρυγίαν μαχόμενος Σελεύκῳ καὶ 
Λυσιμάχῳ τραύμασι πολλοῖς περιπεσὼν ἐτελεύ- 
τήησεν ἐτῶν ἑνὸς καὶ ὀγδοήκοντα, ὥσπερ ὁ συστρα- 
τευόμενος αὐτῷ “Ἱερώνυμος ἱστορεῖ. καὶ Λυσίμαχος 
δὲ Μακεδόνων βασιλεὺς ἐν τῇ πρὸς Σέλευκον 
ἀπώλετο μάχῃ ἔτος ὀγδοηκοστὸν τελῶν, ὡς ὁ 

9 ’ « [4 9 [4 ΔΕ αὐτός φησιν ἱἱερώνυμος. ᾿Αντίγονος δέ, ὃς υἱὸς ἴ 
μὲν ἦν Δημητρίου, νἱωνὸς δὲ ᾿Αντίγονου τοῦ μονοφ- 
άλμου, οὗτος τέσσαρα καὶ τεσσαράκοντα Μακε- 

δόνων ἐβασίλευσεν ἔτη, ἐβίωσε δὲ ὀγδοήκοντα, ὡς 
Μήδειός τε ἱστορεῖ καὶ ἄλλοι συγγραφεῖς. ὁμοίως 
δὲ καὶ ᾿Αντίπατρος ὁ ̓ Ιολάου μέγιστον δυνηθεὶς 
καὶ ἐπιτροπεύσας πολλοὺς Μακεδόνων βασιλέας 
ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα οὗτος ἔτη ξήσας ἐτελεύτα τὸν 
βίον. Πτολεμαῖος δὲ ὁ Λάγου ὁ τῶν καθ᾽ 
αὑτὸν εὐδαιμονέστατος βασιλέων Αἰγύπτου μὲν 
ἐβασίλευσεν, τέσσαρα δὲ καὶ ὀγδοήκοντα βιώσας 
ἔτη ζῶν παρέδωκεν τὴν ἀρχὴν πρὸ δύο ἐτοῖν τῆς 
τελευτῆς ΠΙτολεμαίῳ τῷ υἱῷ, Φιλαδέλφῳ δὲ 
ἐπίκλησιν, ὅστις διεδέξατο τὴν πατρῴαν βασιλείαν 
ἀδελφῶν... .Σ Φιλέταιρος δὲ πρῶτος μὲν ἐκτήσατο 
τὴν περὶ Πέργαμον ἀρχὴν καὶ κατέσχεν εὐνοῦχος 
ὦν, κατέστρεψε δὲ τὸν βίον ὀγδοήκοντα ἐτῶν 

1 ὃς νΐὸς Α.Μ.Η.: νἱὸς Μ55. 
3 ΒΌΡΡΙΥ προτιμηθεὶς πρεσβυτέρων, ΟΥ ὕπ6 |κ6: 866 ποΐξθ 

ΟΡΡοϑῖῖθ. 
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ΠΙγτγίδη5, 18 βαία ἴο ἤᾶνα ἔουρσῃῦ οα Πούβεῦδοῖκ ἴῃ [Π6 

ὙΔΥ ἀρδϊηδὶ ῬὮΠΙΡ ἴθ Πῖ8. πἰπαίθῦ ἢ γοᾶγ. Τογθβ, 

κίηρ οὗ πε Οἀτγϑίδῃβ, ἔγοτῃ νῇῃδὺ ΤΠ δοροιηρα8 58 γ8, 

ἀϊεα αὖ ηϊποίγ-ῖνο. Απλίρομβ Ομα-ογε, 800 οὗ 

ΡΏΠΙΡ, ἂμ Κίηρ οἵ Μαοβαοηΐα, ἀἰδα 'ἰῃὰ Ρ]γγυρία. 

ἴῃ Ὀαι]ε δραϊηϑῦ ϑείθυσυβ δηα 1 γϑιδοθῃ5, νυ ἢ 

ΤΏΔΗΥ ΨΟυΠαΚ, αὖ εἰρη ϊγ-Οη6 : 80 6 ἃζὰὲ ἰοϊὰ Ὀγ 

Ηϊογοηγτηιβ, ΠΟ τηδᾶς [6 οδιηραίρηι νν ἢ Ἠΐτη. 

ΤΠ γϑιδοῃ5, Κίηρ οὗ Μδοβαοηίΐδ, 4180 Ἰοϑὺ ἢὨϊβ 116 ἴῃ 

1η6 Ὀαϊ]ς νὴ ϑοϊδυσαβ πῃ 8. εἰρη θοῦ γοαγ, 85 

1Π86 βᾶηθ ΕΗ δ γτηι5 5885. ἹΠοτα νγ»ἃ8 8150 8ὴ 

Απυϊροπαβ νῸ νγὰ58 500 οὗ ᾿)οιηδίτ 8 Δηα ρσγδηάθοῃ 
οὗ Απῦροηυβ Ὅπε-ογα : ἢ6 νὰ8 Κίηρ οὗ Μδοβάοηϊδ 

ἴον ἔογῖγ-ΟὉ γϑδγβ δηά Ἰἱνεα εἰρηςγ, 85 Μεάείυβ ἃπα 
οἶδμα νυζειβ βᾶΥὺ. 850 ἴοο Αηὔρεαῖεοσ, βοὴ. οὗ [Ιοΐδυβ, 
ψΠ0 δα ρτεδῦ ΡΟ ΟΣ δηα νγ5 τερεηῦ [ὉΓ τηδὴν Κίηρδ 

οὔ Μεαοεαομῖα, νγὰβ ονεῦ εἷρῃϊν ψῇθη ἢὲ αἱεα. 
Ριοϊδιην, 8δοὸη οὗ [ἀρὰ5, Ππ6 τηοβὺ ἔουϊαμαῖα οὗ {πὰ 

Κίηρβ οὗ ἢϊβ ἀδγΥ, τυ ]θα νοῦ Εργρί, δᾶ δ {με ρὲ 

οὗ εἰρῃύγ-ἔουν, ὕννο γεᾶῦβ εΐογα 5 ἀθαῖῃ, δραϊοαϊεα 
ἴῃ ἔδνουν οὗ ἢΪβΒ βοῃὴ Ριίο]ειυ, ς8116α ΡΠ 84 6]ρ 18, 

ψ}Π0 βυσοσαοαςα ἴο ἢἰβ ἐδ μου 5 ὕπγοπα ἴῃ Ἰΐθι οὗ ἢ]5 

δ] άδγ Ὀγοίμουβ ἢ ]εοΐδογυϑ, Δὴ ΘΠ Οἢ, 5οουγοα δηᾶ 

Κερὺ ὑπε ἴῃγοπα οὗ Ῥεγράγηιϑβ, ἃπα ο]οβαα ἢΐβ 11 δ 

1 Αὐ Ἰοαβδὶ ὁπ ὑγοσά, Ῥϑῦ 05 ὨΟΥΘ ὕπδῃ οὔθ, [85 ἔβ8]]6ὴ οαΐ 
οὗ Ὅμ6 Οτθοὶς ὑοχύ. δου ψασίζ νουἹὰ στοδα ἀδελφὴν γαμῶν 
(““ δηὰ τιϑυτθὰ [ἷ8 ϑ|ϑῦθ"}): ΙῺΥῪ ΒΌΡΡ]ομθηῦ 8 Ραβθὰ οἡ 
Φυβίϊηυϑ 16, 27: ἰ5. (ἰ.6. ῬιοΙον δοῦθυ) οοηΐγα ᾽ὰ8 σοηύϊι!η 
ταϊηΐτηο ἢϑύι οχ Ε]118 δηῦθ ἱπῆσγηὶὑδύθιη σοζπυτῃ ὑτααϊαεγαῦ, 
οἰυβαπδ τοὶ γαύϊομθσα ρορυ]ο το ἀϊἀθγαῦ. 
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γενόμενος. Λτταλος δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Φιλάδελφος, 
τῶν ἸΠεργαμηνῶν καὶ οὗτος βασιλεύων, πρὸς ὃν 
καὶ Σκιπίων Ῥωμαίων στρατηγὸς ἀφίκετο, δύο 
καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐξέλιπε τὸν βίον. Μιθρι- 
δάτης δὲ ὁ Πόντου βασιλεὺς ὁ προσαγορευθεὶς 
᾿Κτίστης ᾿Αντίγονον τὸν μονόφθαλμον φεύγων ἐπὶ 
Πόντου ἐτελεύτησεν βιώσας ἔτη τέσσαρα καὶ 
ὀγδοήκοντα, ὥσπερ “Ἱερώνυμος ἱστορεῖ καὶ ἄλλοι 
συγγραφεῖς. ᾿Αριαράθης δὲ ὁ Καππαδοκῶν 
βασιλεὺς δύο μὲν καὶ ὀγδοήκοντα ἔζησεν ἔτη, 
ὡς Ἱερώνυμος ἱστορεῖ: ἐδυνήθη δὲ ἴσως καὶ ἐπὶ 
πλέον. διαγενέσθαι, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πρὸς Περδίκκαν 
μάχῃ ξωγρηθεὶς ἀνεσκολοπίσθη. Κῦρος δὲ ὁ 

ερσῶν βασιλεὺς ὁ παλαιός, ὡς δηλοῦσιν οἱ 
Περσῶν, καὶ ᾿Ασσυρίων ᾧ ὧροι, οἷς καὶ ᾿Ονησίκριτος ὁ 
τὰ περὶ ᾿Αλέξανδρον συγγράψας συμφωνεῖν δοκεῖ, 
ἑκατοντούτης γενόμενος ἐζήτει μὲν ὅνα ἕκαστον 
τῶν φίλων, μαθὼν δὲ τοὺς πλείστους διεφθαρ- 
μένους ὑπὸ Καμβύσου τοῦ υἱέος, καὶ φάσκον- 
τος Καμβύσου κατὰ πρόσταγμα τὸ ἐκείνου ταῦτα 
πεποιηκέναι, τὸ ὃ μέν τί πρὸς τὴν ἀ ὠμότητα. τοῦ υἱοῦ 
διαβληθείς, τὸ δέ τι ὡς παρανοοῦντα αὑτὸν αἰτια- 
σάμενος ,ἀθυμήσας ἐτελεύτα τὸν βίον. ᾿Αρτα- 
ξέρξης ὃ “Μνήμων ἐπικληθείς, ἐφ᾽ ὃν Κῦρος ὃ 
ἀδελφὸς ἐστρατεύσατο, βασιλεύων ἐν Πέρσαις 
ἐτελεύτησεν νόσῳ ἐξ καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν γενό- 
μένος, ὡς δὲ Δίνων ἑὦἑ ἱστορεῖ, τεσσάρων καὶ ἐνενή- 
κοντα. ᾿Αρταξέρξης ἕ ἕτερος Περσῶν βασιλεύς, ὅ ὅν 
φησιν ἐπὶ τῶν πατέρων τῶν ἑαυτοῦ ᾿Ισίδωρος ὃ 
Χαρακηνὸς συγγραφεὺς βασιλεύειν, ἔτη τρία καὶ 
ἐνενήκοντα βιοὺς ἐπιβουλῇ τἀδελφοῦ Γωσίθρον 
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εἰρῃῖγ. Αὐδα]υβ, οα]]εἃ Ῥῃ]δάεῖρῃυς, αἰδοὸ Κίμηρ οὗ 

Ῥεγράχαιβ, ἴο ψ οὰ ὑπ6 Βογηδη σαηθγᾺ] ϑοΙρῖο ρμϑ]α 

ἃ νἱβὶϊ, ρυῦ δὴ εῃᾶ ἴο [18 ονῶὰῆ [16 αὖ εἰρῖγ-᾽νο. 

Μιυμτάαῖθβ, Κίηρ οὗ Ῥοπῖἴιιβ, οδ]]1εα {ΠῸ6 ΕὐυΠαΟΥ, 

ΧΙ] ]Θα ὈΥ Απἰίροπυβ Ομ6- γα, αἰθα ἱῃ Ῥοηΐυβ δ 

εἰρσηγ-ουν, 88 Η]ἸΘσοηγτηιβ 8πα οΟἴΠΟΡ ὙΎΓΘΥΘ 58 Υ. 
Αὐϊαγαῖθθβ, Κίηρ οὗ Οδρρδαοοῖα, ᾿ίνεα εἰρῃίγ-᾽νο 

γεδῖβ, ἃ5 ΗἸ:ΘΥΟΠΥΤΩΙΙΒ ΒΑΥΒ : Ρουμδρ5 6 ψουἹᾶ Πᾶνε 

Ἰἰνεά Ἰοηρεῦ ἢ ἢ πδὰ ποῖ Ὀδθη οἀρίυτεα ἴῃ πα 
μαῦ!]6 ν τ Ῥεγάϊοοδθ πα ογυοϊῆεα. ὄγτγτυβ, Κίηρ οὗ 

1ῃς6 Ῥουβίδῃβ ἴῃ οά θη ἐἶμηθ68, δΔοοογαϊηρ ἴο ὑῃ6 Ῥεγβίδη 

δα Αβϑγυγίδη 8Πη8]8 (ἢ ΒΟ Οπερβίογτα5, γνῃο 
ννγοῖα ἃ [ἰδίουυ οὗ ΑἸδχϑηάᾶθυ, βθα πη ἴο ἄρτξε) αἵ {πΠ6 

δε οἷα Ὠυπαγρα ἅ5Κ6α [0Υ 8]] ἢϊ5 ἔτ ομαβ ὈῪ πᾶτης δηᾶ 
Ἰεαγηθᾶ ὑμαῦ τιοβὲ οὗ ἔῃδϑῖ μδᾶ θδεη ραὶ ἴο ἀδαῖ Ὀγ 
ἢΐ58 5δοη βδπιρυβθθ. ὙΠ θη Οδπλγ865 δϑβετιεα ὑμαὺ 6 
μα ἄοπε 115 ΟΥ̓ ογάεσ οὗ ὕγτιιβ, ἢς αἀἸδα οὗ ἃ ὈγΌΚθη 

Πεαγΐ, ραγῦν μβεοᾶυβα ἢ6 [δα ὕεϑῃ 5]Δ πα θσθα ἕο ἢΠ15 
5015 οΥΆΟΙΟΥ, ραΡΌΪγ Ὀαοδυβα ἢδ δοουβεα Πἰπη561} οὗ 

βείπρ ἔεθ]6-ταϊπάεα, Ατίαχεγχϑβ, ο]] δα ἴῃς [Πηξοτ- 

ει, ἀραϊπδῦ  ποὰὶ ὕγτιιβ, ἢ Ὀγοῦμου, δα {6 

ἐχρεαϊίομ, νν88 Κίπρ' οὗ Ρευβῖα ἤδη Πα αἰεα ΟΥ̓ 1] Π6 85 

αὖ πε ἂρὲ οὗ εἰρῃἴγ-ϑῖχ (Δοοοταϊηρ ἴο Ὠίποη πἰποὺὶγ- 

ἔουγ). Αποῖμογ ἀγίδχθνυχθβ, Κίηρ οὗ Ραδγβὶδ, ψ}ο, 

Ιβίαοτε με Ομδγαοθης ϊδιοσίδη 5ᾶγ8, οοουρίεα {πα 
τῆτγοπθ ἰπ {π6 ὑης οὗ ἰϑἰάογε᾽ 5 δῦ 5, ννὰβ 588ϑ55ϊ- 

παίεα αὖ ὑπῸὸ ἃσὲ οὗ πίηπειγ-ἤγεθ ὑπγοῦρἢ {Π6 
γ,δο ἰηα οηβ οὗ ἢἷ5 Ὀγοῦμον Οοβίνηταβ. Θιπαίγοοθβ, 
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ἐδολοφονήθη. Σινατρόκης δὲ ὁ Παρθυαίων βα- 
σιλεὺς ἔτος ὀγδοηκοστὸν ἤδη γεγονὼς ὑπὸ Σα- 
καυράκων Σκυθῶν καταχθεὶς βασιλεύειν ἤρξατο 
καὶ ἐβασίλευσεν ἔτη ἑπτά. Τιγράνης δὲ ὄ 
᾿Αρμενίων βασιλεύς, πρὸς ὃν Λούκουλλος ἐπο- 
λέμησεν, πέντε καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐτελεύτα 
νόσῳ. “Ὑσπαυσίνης δὲ ὁ Χάρηκος καὶ τῶν 
κατ᾽ ᾿Ερυθρὰν θάλασσαν τόπων βασιλεὺς πέντε 
καὶ ὀγδοήκοντα͵ ἐτῶν νοσήσας ἐτελεύτησεν. 
Τίραιος δὲ ὁ μεθ᾽ “Ὑσπαυσίνην τρίτος βασιλεύσας 
δύο καὶ ἐνενήκοντα. βιοὺς ἔτη 1 ἐτελεύτα νόσῳ. 
᾿Αρτάβαξος δὲ ὁ μετὰ Τίραιον ἕβδομος βασιλεύσας 
Χάρακος ἕξ καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν καταχθεὶς ὑπὸ 
Πάρθων ἐβασίλευσε. Καμνασκίρης δὲ βασιλεὺς 
Παρθυαίων ἐξ καὶ ἐνενήκοντα ἔζησεν ἔτη. Μασ- 
σινίσσας δὲ Μαυρουσίων βασιλεὺς “ἐνενήκοντα 
ἐβίωσεν ἔτη. "Ασανδρος δὲ ὁ ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
Σεβαστοῦ ἀντὶ ἐθνάρχου βασιλεὺς ἀναγορευθεὶς 
Βοσπόρου περὶ ἔτη ὧν ἐνενήκοντα ἵππομα ῶν καὶ 
πεξομα ῶν οὐδενὸς ἥ ἥττων ἐφάνη: ὡς δὲ ἑώρα τοὺς 
ἑαυτοῦ ὑπὸ τὴν μάχην" Σκριβωνίῳ προσ τιθεμένους 
ἀποσχόμενος σιτίων ἐτελεύτησεν βιοὺς ἔτη τρία 
καὶ ἐνενήκοντα" Ροαισὸς δέ, ὦ ὥς φησιν ᾿Ισίδωρος ὁ ὃ 
Χαρακηνός, ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ ἡλικίας Ομάνων τῆς 
ἀρωματοφόρου βασιλεύσας πεντεκαίδεκα καὶ ἑκα- 
τὸν γεγονὼς ἐ ἐτῶν ἐτελεύτησεν νόσῳ. 

Βασιλέας μὲν οὖν τοσούτους ἱστορήκασι μακρο- 
βίους᾽ οἱ πρὸ ἡμῶν. ἐπεὶ δὲ καὶ φιλόσοφοι 
καὶ πάντες οἱ περὶ παιδείαν. ἔχοντες, ἐπιμέλειάν 
πως καὶ οὗτοι ποιούμενοι ἑαυτῶν, εἰς μακρὸν 

1 ἔτῃ δομιιναγῦζ: ποὺ ἰπ ΜΝ. 
3 τοὺς ἑαυτοῦ ὑπὸ τὴν μάχην (ἀιιγοί : τοὺς ὑπὸ τῇ μάχῃ ΜΆ. 
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Κἰὴρ οὗ Ῥαγῃΐα, νγὰβ τεϑίοσεα ἴο ἢΐ5 δΟΙΠ ΣΎ ἴῃ ἢΪβ5 

οἰσῃθθῦῃ γοᾶνῦ ὈΥ ἴμ6 ϑ'δσδυγαοίδη ϑογίῃβ, ἀϑϑυτηθά 

186 Τῃγοπα δπα ἢ6]α 1Ὁ βανθὴ γϑᾶϊβ. Τίρτγαμδ, Κίηρ 

οὔ Αγηγθηΐα, ψ ἢ ψ Πότ [κι ὰ]] 5 τνναυγεα, ἀἰϊεα οὗ 

ΠΠ1π6 85 δὖ {Π6 ἂρ οὗ εἰρῃϊγ-ῆνε. Ηγβρδυβίηεβ, Κὶπρ 
οὗ Ομαῦαχ δηὰ ἴπθῸὸὶ σουηῖ οα {πε6 Βεα 866, Ε6]]} 

11 Ὡδμα αἰϊεδα αὖ εἰρ]γ-ῆνο. Τίταθυβ, ἐΠ6 βϑοοπῆ 

ΒΘΟΘΒΕΩΥ οὗ Ηγβρδιυβίμθθ οὐ ἴῃς ἰῇτοπο, ἀἰθα οὗ 

11η6585 αὖ ὑπ6 ἂρὲ οὗ πίπεϊγ-νο. Αὐΐαραζυβ, {ῃ6 
δἰ ΧΙ βσσοϑϑου οὗ Τίγαθυβ οἡ ἴῃς τῃτόοηθ οὗὨ (δ γᾶχ, 

νγὰ5 Ταϊηδίαϊθα ὈγΥ ὑπΠ6 Ῥαυλῃδη5 δηα θεδοδγης Κίηρ, 
δὶ ἴ1ῃ6 ἂρὲ οὗ εἰρη -οἰχ. Οδιηηδβοίῖγοβ, Κίπρ οὗ {Πε6 

Ῥαγυμίδπβ, ᾿ἰνεα πἰμεῖγ-ϑὶχ γεᾶσβ. Μαβϑίηϊβθα, Κίηρσ 

οὗ τῆς Μοοτβ, ᾿ϊνεέὰ πἰμεὺν γεᾶῖβ. Αϑδηάγιβ, ΨῇΟ, 
ἴον Ὀεὶηρ οἰ μπαύοῃ, νγὰ5 Ὀγοοϊαϊηδα Κίηρ οὗ Βος- 

Ροτὰβ ὕγ {16 αἰνὶπε Αὐραβῖιδβ, αὖ ἀροιῦ ἰοὺ ὙΘΑΓΒ 
Ρτονεα Πϊτηβο] ἢ ἃ τηδίοῃ ἕο δῆγοπα ἴῃ βρη ὐηρ ἔγοτη 

ΠΟΥΒΘΌΔΟΙ οὐ οὐ ἔοοῦ ; θα ΨΏδη ἢ6 88} 5. βυθ]εοῖς 
δοίΐῃρ ονεῈῦ ἴο δου θοηϊαβ οα ἴπΠ6 ὄν οὗ Ὀδι]ςε, ἢ6 
βίδγνϑα Πἰ 1561 ἴο ἀδδῖ αὖ ὑπ6 ἂρὲ οὗ πἰπείγ- ἢτεα. 

Αοσοοταϊηρ ἴο ἰϑάογε ὑπ6 Ομδύδοθηθ, οδεϑαβ, ψ ΠῸ 

νγὰ5 Κὶπρ οὗ βρίςε- δαυίηρ ΟἸηδηΐα ἴῃ 5] οὐδ᾽ 5 {ἰτη6, 
αἰεα οὗὨ 111π658 δα οὔθ ῃυπαταα δπα δέξθβεη γϑᾶδγβ. 

ΤΏσδβε ἅγὰ ἴδε Κιπρδ ῥυΐοῦ ἴο ΟἿἿ ὑπ νη ἃΓ6 βδϊα 

ἴο μᾶνα Ἰ᾿ἱνεᾶ Ιοῆρ. ϑϑίἷποα ΡὈΒΙ]Οθορἤοσθ δά 
1 ΕΥΑΓΎ τ η ἴῃ σαηθγαὶ, ἀου ύ] 655 θδοϑιβα πα Ὺ ἴοο 

ἴΔκα ροοάᾶ οἂγα οὗ ἐμδηγβαῖνεβ, ἤᾶνα αἰζαϊπεα οἹ]α ἄρα, 
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γῆρας ἦλθον, ἀναγράψομεν καὶ τούτων τοὺς 
ἱστορημένους, καὶ πρώτους γε φιλοσόφους. Δη- 
μόκριτος μὲν ̓ Αβδ ηρίτης ἐτῶν γεγονὼς τεσσάρων 
καὶ ἑκατὸν ἀποσχόμενος τροφῆς ἐτελεύτα. Ἐξενό- 
φιλος δὲ ὁ “μουσικός, ὥς φησιν ᾿Αριστόξενος, 
προσσχὼν τῇ Πυθαγόρου φιλοσοφίᾳ ὑπὲρ τὰ 
πέντε καὶ ἑκατὸν ἔτη ᾿Αθήνησιν ἐβίωσεν. Σόλων 
δὲ καὶ Θαλῆς καὶ Πυττακός, οἵτινες τῶν κληθέν- 
των ἑπτὰ σοφῶν ἐγένοντο, ἑκατὸν ἕκαστος ἔξη- 
σεν ἔτη, Ζήνων δὲ ὁ τῆς Στωϊκῆς φιλοσοφίας 
ἀρχηγὸς ὀκτὼ καὶ ἐνενήκοντα" ὅν φασιν 
εἰσερχόμενον εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ προσπταί- 
σαντα ἀναφθέγξασθαι, Τί με βοᾷς; καὶ ὑποστρέ- 
ψαντα οἴκαδε καὶ ἀποσχόμενον τροφῆς τελευ- 
τῆσαι τὸν βίον. Κλεάνθης δὲ ὁ ὁ Ζήνωνος μαθητὴς 
καὶ διάδοχος ἐννέα καὶ ἐνενήκοντα οὗτος γεγονὼς 
ἔτη φῦμα ἔ ἔσχεν ἐπὶ τοῦ χείλους καὶ ̓ ἀποκαρτερῶν 
ἐπελθόντων αὐτῷ παρ᾽ ἑταίρων τινῶν γραμμάτων 
προσενεγκάμενος τροφὴν καὶ πράξας περὶ ὧν 
ἠξίουν οἱ φίλοι, ἀποσχόμενος αὖθις τροφῆς ἐξέ- 
λίπε τὸν βίον. Ξενοφάνης δὲ ὁ Δεξίνου μὲν 
υἱός, ̓ Αρχελάου δὲ τοῦ φυσικοῦ μαθητὴς ἐβίωσεν 
ἔτη ἕν καὶ ἐνενήκοντα" Ξενοκράτης δὲ Πλάτωνος 
μαθητὴς γενόμενος τέσσαρα καὶ ὀγδοήκοντα" 
Καρνεάδης δὲ ὁ ὁ τῆς νεωτέρας ᾿Ακαδημίας ἀρχηγὸς 

. ἔτη πέντε καὶ ὀγδοήκοντα" Χρύσιππος ὃν καὶ 
ὀγδοήκοντα: “Διογένης δὲ ὁ 0 Σελευκεὺς ἀ ἀπὸ Τίγριος 
Στωϊκὸς φιλόσοφος ὀκτὼ καὶ ὀγδοήκοντα" Ποσει- 
δώνιος ᾿Απαμεὺς τῆς Συρίας, νόμῳ δὲ “Ῥόδιος, 
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Ι584}} ρυΐ ἀονψῃ ἴβοθα ν βοτὰ ὑμοῦα 15. γεοοσα οὗ, 

μερσίπηΐηρ ἢ τῃ6 ΡΒΙ]Οθορἤοσβ. διηοογζαβ. οὗ 

Αβμάστα βίαγνβα Ὠϊτηβθ] ἴο ἀθδῖῃ δ ἴΠεῸ ἂρὲ οὗ οπῈ 

δυπαγεα δηαᾶ ἴουγῦ. Χαπορ 8 ὑΠ6 πχυβὶοΐδη, γγα ΓΘ 

1011 Ὀγ Αὐγβίοχθηυϑ, δάἀορίεα [6 ρ:]οβορ οὶ 

βγϑίθιη οἵ Ῥυγυπδροταβ, δηα ᾿ἱνεα ἴῃ Αἴπθης ΤΏΟΓΘ 

ἔμδῃ οπα Βυπαγεα δπᾶ ἔνε γεᾶῖβ. ϑοίοῃ, ΤΏΔ]68, 

δηα Ριτζίδουβ, Ψὸ ψοῦα οὗ [Π6 50-081]16α βενθὴ ψν 156 

6, 6Θ80ῃ ᾿νε ἃ Πυπαγοα γϑαγβ, μα Ζεηο, [ἴῃς 

Πεδα οὗ {Π|ὸ ϑἴοϊς βοῆοοὶ, πἰποίγ-ειϊρηῦ. ΤΠΘΥ 880 

πᾶὺ ψ θη Ζοηο βἰυχη]εα ἴῃ δηϊοσίηρ ὑΠ6 ΔΒΒΘΙΔΟΌΪΥ, 

ἢδ οὐδε ουῦ: “ὙΨΏΥ αἀο γοιι 98}1] τη ἢ 1 δῃᾶ {ῃθη, 
γεϊυγπίηρ ΠοΙΏ6, βϊαγνοα Ὠἰτη561} ἴο ἀδαῖῃ. ΟἸδδηΐῃ 65, 

1Π6 Ρυρὶ] ᾶἃπᾶ βυσοθθθοῦ οὗ Ζθηο, ψὰβ ηἰποῖγ- πη ς 

ψ δ η Πα σοῦ ἃ ἴυμλοιν οἢ ἢΐβ 'ρ. Ηε νὰ 5 [αϑιϊηρ 

ψ ἤδη Ἰοὐϊους ἔγομῃ οοτίδίη οὗ ἢϊ5 ἔγῚ 6 πα 5 δυεῖνθα, υυΐ 

ἢς πᾶ ἐοοά Ὀτγουρῃῦ Ηἷπι, αἸα νῃδῦ ἢΐ5 ἔτ θπμά8. δα 

γεαυεδίθα, πα ὑμδη ἔδβιθα ἀπον ὑπ] ᾿ἢς ραβββᾶ 

ΑΨΔΥ. Χομορῆδηθβ, βοὴ οὗ Ποχίπυβ ἃπα ἀἰβοὶρ]ς 
οὗ Ασομοῖδυβ Π6 ργϑιοϊβϑῦ, ᾿νϑα πἰποῦγτ- Ομ γΘΔ78 ; 

Χαεποογαῦθθ, ὑμῈ αἰβοῖρῖα οὗ Ρ]αῖο, εἰρῃιγ-ἔουν ; 

Οαγηθδᾶθο, ἔμῈ ἢεδα οὗ {πὲ Νὸν Δοδάξιυ, εἰρηῖγ- 
ἥνε ; ΟΠ γυϑίρρυβ, εἰρηΐγτομα ; Ποραηαβ οὗ δεϊθαυοία 

οὐ [ἴῃς ΤΙρνῖβ, ἃ δύοϊς ρ]οβορῆασ, εἰσ ιγ- εἰσ; 

Ῥορίἀοηΐυβ οἵ Αρδχμεία ἰῃ ϑυτία, παι τα] βεα ἴῃ ἘΠΟα68, 

1. Αἀάγοββοά ἰο Ρ]αΐο. Αοοογάϊηρ ἴο Ὀίορθῃθθ [δουύϊαβ 
, 98 6 βαϊα ἔρχομαι" τί μ᾽ αὔεις ; (“1 οοἴηθ : ΜῈ αἷπ 1 ἸΏ ΤΥ 
6818 3), 8 αἀυούαὐϊοῃ ἔγοη ἃ ρ]ᾶὺῪ 8116 Νίορθ (Νδιοῖ, 
7Τγασ. αν. ἔγαρσηι. Ὁ. 51). 
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’ [ νι ε ’ . ’ 
φιλόσοφος τε ἅμα καὶ ἱστορίας συγγραφεὺς τὲσ- 

ς 

σαρα καὶ ὀγδοήκοντα: Κριτόλαος ὁ Περιπατη- 
τικὸς ὑπὲρ δύο καὶ ὀγδοήκοντα. Πλάτων δὲ 

ἤ 

ὁ ἱερώτατος ἕν καὶ ὀγδοήκοντα. ᾿Αθηνόδωρος 
“  ἥ 

Σάνδωνος Ταρσεὺς Στωϊκός, ὃς καὶ διδάσκαλος 
. 7 [4 “ ΄ ΞΨῬΞΕῚ Φ ε ἐγένετο Καίσαρος Σεβαστοῦ θεοῦ, ὑφ᾽ οὗ ἡ 
Ταρσέων πόλις καὶ φόρων ἐκουφίσθη, δύο καὶ 
ὀγδοήκοντα ἔτη βιοὺς ἐτελεύτησεν ἐν τῇ πατ- 

ς “ “" 9 ρίδι, καὶ τιμὰς ὁ Ταρσέων δῆμος αὐτῷ κατ 
ἔτος ἕκαστον ἀπονέμει ὡς ἥρωϊ. Νέστωρ δὲ 
Στωϊκὸὲς ἀπὸ Ταρσοῦ διδάσκαλος Καίσαρος 
Τιβερίον ἔτη δύο καὶ ἐνενήκοντα. Ἐξενοφῶν δὲ 
ὁ Γρύλλου ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα ἐβίωσεν ἔτη. 
οὗτοι μὲν φιλοσόφων οἱ ἔνδοξοι. 

᾽ , Ἁ 3 ἊὉ 4 Ἁ Ἁ Συγηγραφέων δὲ Κτησίβιος μὲν ἐτῶν ἑκατὸν καὶ 
τεσσάρων: ἐν περιπάτῳ ἐτελεύτησεν, ὡς ᾿Απολλό- 

δ΄ ΄ “" [4 

δωρος ἐν τοῖς χρονικοῖς ἱστορεῖ. “Ἱερώνυμος δὲ ἐν 
πολέμοις γενόμενος καὶ πολλοὺς καμάτους ὑπομεί- 
νας καὶ τραύματα ἔξησεν ἔτη τέσσαρα καὶ ἑκατόν, 

’ [οὶ “ ξ΄ ὡς ᾿Αγαθαρχίδης ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν περὶ τῆς ᾿Ασίας 
ἱστοριῶν λέγει, καὶ θαυμάζει γε τὸν ἄνδρα ὡς 
μέχρι τῆς τελευταίας ἡμέρας ἄρτιον ὄντα ἐν ταῖς 
συνουσίαις καὶ πᾶσι τοῖς αἰσθητηρίοις, μηδενὸς 

»“Ὁ".Ἤ ᾿ » [4 

γενόμενον τῶν πρὸς ὑγίειαν ἐλλιπῆ. Ἑλλάνικος 
ε ή νὴ 7 ’ ’ ’ ὁ Λέσβιος ὀγδοήκοντα καὶ πέντε, καί Φερεκύδης 
φ 

ὁ Σύριος ὁμοίως ὀγδοήκοντα καὶ πέντε. Τίμαιος 
ς ᾽ ἃ Νν 3 ή 3 
ὁ Ταυρομενίτης ἕξ καὶ ἐνενήκοντα" ᾿Αριστόβουλος 

ς 

δὲ ὁ Κασανδρεὺς ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα ἔτη λέγεται 
’ βεβιωκέναι, τὴν ἱστορίαν δὲ τέταρτον καὶ ὀγδοη- 

κοστὸν ἔτος γεγονὼς ἤρξατο σύὐγγράφειν, ὡς 

1 Τοχῦ Βα] : ρκδ (ἃ τηϊϑγθδάϊηρ οὗ ρκ' δ) ΜΒΝ. 
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ΨῆῸ νὰ5 δ ὁποθ ἃ ρῃΠΌβΟρθοΣ ἀπά ἃ ἢἰβιογίϑῃ, 

εἰσῃϊγ-ἴουγ ; Οὐζοΐδυβ, {Π6 Ῥεγραϊθϊς, τόσα ὑμ8ῃ 

εἱρηῖγ-ῖνο : ΡΙαῖο ἔῃς αἰνίπο, εἰσ ῦγτομθ. Δύμοθμο- 
ἀοτυβ, 80ηὴ οὐ ϑδηάο, οἵὗὐ Ταδαΐβι8, ἃ ϑἰοϊς, ἕαΐοῦ 

οὗ ὕδεβὰῦ ΑυριυβίαβΒ ἴπ6 ἀϊνίηπε, ὑῃπγοὰΡἢ ψῇο56 
ἰπἤμπσδηςς πε οἰζγ οὗ Τάγβϑιιβ ννὰβ τε] ενεᾶ οὗ ἰαχαίίοη, 

αΙἸδα ἴπ 8 παϊνε Ἰδπα δὖ ὑπμῈ ἀρὲ οὗ εἰρἰγ-ῖνο, ἀπὰ 
ἴΠ6 ΡΘορ!ε οὗ Ταγβαβ ρΡΑῪ ἴτω ὨΟΠΟῸΣ δ ἢ γϑὰῦ ἃ5 ἃ 

ἤδτο. Ναϑίογ, ὑπμῸς ϑίοϊς ἔγοιη Ταΐϑαβ, ἴῃς ἴυΐοῦ 

οὗ ΤΙρουα5 Οδοβαγ, ᾿νε πἰποῖγ-οϊνο γεδῦβ, πα 
Χοπορἤοη, βοὴ οὐ Οἴυ]]υ8, τόσο ὑμαῃ πίμοίγ. 

ΤἬὮδβα ἀῦα [πες ποϊαννοσίῃν ρ]]ΟΒΟρ 6.5, 
ΟΥ̓ τὉ8}6 ἰδιοτίδηβ, Οἰαϑίθίιβ ἀϊδα δὖ ὑΠὸ ἂρὲ οὗ οπα 

Βυπαγρα ἀπά ἔουν 116 ἰαϊκίπρ ἃ ψνα]κ, δοοοσάϊπρ ἴο 

ΑΡρο]]οάογιιβ ἴῃ ἢΐ5. ΟΠγοποίοσυ. Ηἰθγοηγίηιβ, ΜΠ 0 

ψννϑηΐ ἴο ψὰ }" 8η6 5ἴοοα χτχῖπο}} 101} Δηα τϑὴῦ ψουπάβ, 

᾿νε ομα Βυπαᾶτεα ἃπᾶ ἔουγ γεαῦβ, ἃ5 Αρδιπαγοῃ 65 

58 γ5 ἴῃ ἴῃ6 πἰηνῃ Ροοῖκ οὗ Πἰβ Ηἰβίογυ οὗ Αβὶα ; διὰ 

6 Ἔχργαβ865 15 διηδζειηθηῦ δ᾽ ὕΠ6 τηϑῃ, θδοϑιδθ Ἂρ 

ἴο ἰ8 ἰαϑὺ ἅδν ἢδ νγὰβ 511} νἱρογοὺβ ἴῃ ἢΪ5. τηδγῖϊα] 

το]αϊοηβ ἀπα ἴῃ 1] ἷ5 ἔδου 1658, Ἰδοκίηρ ποπα οὗ [Πς 
βυχηρίοιῃβ οὗὐἨ ἁ ἢεα] ἢ. Ηε]]δηΐουβ οὐ 16βΡροῸ5 ψ 85 
εἰφἰγ-ῆνε, ΡΠογεογάδβ ὑπΠῸ6 ϑγγίδη εἰρη ιγ-ῆνέ 4180, 
Τιηδοὺβ οἵ Τδυγοιηδηΐυσα. ηἰποίγ-ϑίχ. ΑὐἹβίορυ] 5 

οὗ (βϑαπασία 18 βδ]α ἴο ἢᾶνε ᾿νε τόσα ἔμδῃ πἰμθῖΥ 
γεδῖβ. Ηξς μδρδῃ ἴο ψσίϊε ἢΐβ ῃἰδῦουυ ἴῃ ἢϊ5 εἰρῃὺγ- 
ἔουγ ἢ γοδυ, ἴον ἢς βᾶγβ 50 Πἰπηβ6} ἴῃ [6 Ρερὶπηΐηρ οὗ 

1 Νοῦ ᾿πίγθα  ]} οἸ]αββθα 88 ἃ Ῥμ]οβόρπθῦ ; οὗ, Φυϊη ] 1Δ 
10,1, 81 δὲ 
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ΤΗΒ ΨΟΒΚΒ ΟΕ ΠΌΟΘΙΑΝ 

αὐτὸς ἐν ἀρχῇ τῆς πραγματείας λέγει. Πολύβιος 
δὲ ὁ Λυκόρτα Μεγαλοπολίτης ἀγρόθεν ἀνελθὼν 
ἀφ᾽ ἵππου κατέπεσεν καὶ ἐκ τούτου νοσήσας ἀπέ- 
θανεν ἐτῶν δύο καὶ ὀγδοήκοντα, ὙΨικράτης δὲ ὁ 
᾿Αμισηνὸς συγγραφεὺς διὰ πολλῶν μαθημάτων 
γενόμενος ἔτη δύο καὶ ἐνενήκοντα. 

Ῥητόρων δὲ Γοργίας, ὅν τινες σοφιστὴν 
καλοῦσιν, ἔτη ρη' τροφῆς δὲ ἀποσχόμενος ἐτελεύ- 
τήησεν' ὅν φασιν ἐρωτηθέντα τὴν αἰτίαν τοῦ 
μακροῦ γήρως καὶ ὑγιεινοῦ ἐν πάσαις ταῖς αἰσθή- 
σεσιν εἰπεῖν, διὰ τὸ μηδέποτε συμπεριενεχθῆναι 
ταῖς ἄλλων εὐωχίαις. Ἰσοκράτης ἕξ καὶ ἐνενή- 
κοντα ἔτη γεγονὼς τὸν πανηγυρικὸν ἔγραφε λόγον, 
περὶ ἔτη δὲ ἑνὸς ἀποδέοντα ἑκατὸν γεγονὼς ὡς 
ἤσθετο ᾿Αθηναίους ὑπὸ Φιλίππου ἐν τῇ περὶ 
Χαιρώνειαν μάχῃ νενικημένους, ποτνιώμενος τὸν 
Εὐριπίδειον στίχον πὲροηνέγκατο εἰς ἑαυτὸν ἀνα- 
φέρων, 

Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐκλιπών'" 

καὶ ἐπειπὼν ὡς δουλεύσει ἡ ᾿Εἰλλάς, ἐξέλιπε τὸν 
βίον. ᾿Απολλόδωρος δὲ ὁ Περγαμηνὸς ῥήτωρ, θεοῦ 
Καίσαρος Σεβαστοῦ διδάσκαλος γενόμενος καὶ 
σὺν ᾿Αθηνοδώρῳ τῷ Ταρσεῖ φιλοσόφῳ παιδεύσας 
αὐτόν, ἔζησεν ταὐτὰ τῷ ᾿Αθηνοδώρῳ ἔτη ὀγδοή- 
κοντα δύο. Ἰποτάμων δὲ οὐκ ἄδοξος ῥήτωρ ἔτη 
ἐνενήκοντα. έ 

Σοφοκλῆς ὁ τραγῳδοποιὸὲς ῥᾶγα σταφυλῆς 
καταπιὼν ἀπεπνίγη πέντε καὶ ἐνενήκοντα ζήσας 
ἔτη. οὗτος ὑπὸ ᾿Ιοφῶντος τοῦ υἱέος ἐπὶ τέλει 
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ΟΟΤΟΘΕΝΑΒΙΑΝΒ 

{Π6 ψοσκ. ο]υ θυ, Βοη οὗ 1, γοογῖα5, οὗ Μαρδ]ορο] 15, 
Ψ Ὠ1]6Ὲ σοηηΐηρ πῃ ἔγοιη ἢἷ5 ἔδστη ἴο τῇς οἷΐν, νγᾶβ 
Ττον ἔσο ἢ15 ἤοτβ6, [611 11}} ἃ5 ἃ σγϑϑυ]ὺ οὗ 1ἴ, δὰ 

αἰεά αἱ εἰσῃϊγ-ο. ἩΗγροείογαῖεβ οὗ Ατηΐβεπυτῃ, [ῃ6 
Ηἰδίονίδη, 0 τηδϑίθγοα ΤΏΔΗΥ βοίθηςοβ, ᾿ἱνεα ἴο Ὀ6 

πἰηδίγ-ἵνο. ᾿: 

Οὐ τὲ ογαΐοτβ, Οουρίδβ, ψῃοη ϑβϑοὴθ ς8}} ἃ 
ΒοΟρΡἰδῦ, ᾿νε ἴο Ὀ6 οὔθ Ὠυηαγεα πα εἰρσῃῖ, δπα 
βίαγυνεα Ὠΐϊμη561} ἴο ἀθαῖῃ. ΤΏΘΥ 54Υ παὺ ψ ῃθη ἢς 
νγᾶ5 δϑὶςθα {6 γεᾶβοῃ ἔὼγὺ ἢἷ5 ρτεαῦ ἂρθ, βουμπα ἴῃ 8]} 
Ὠϊ5 ἔδου 65, μα το ρ]δα ἰμαῦ 6 δα πανοῖ δοοορίθα 
ΟἾΠΟΣΥ Ρθορ]θ᾽ 5 ἰηνιϊαύϊοηβ ἴο αἴπποῦ ' [ἰβοογαῦβθβ 
τοῦθ ἢἷ8 Ῥαπαργγίο αὖ πἰηδῖυ-ϑῖχ ; δηά αὖ Π6 ἀρὰ οὗ 
ἰποῖν-Ὡἶηθ, ἤθη μῈ Ἰοασπθα ὑμαὺ τη6 Αὐμϑηΐδηβ 
ἢδα Ὀδϑη θϑδΐθη ὃγ Ρἢ1]ρ ἰπ ὑμε Ὀαΐῦ]6 οὗ Ομδογομπθδ, 
ἢδ στοδηθά δῃὰ υἱξετεα της Εσράδδῃ 1ἰπῸ 

“Ἅδη Οδάχῃμϑ, Ἰοηρ ἀΔρόπ6, αὐἱῦ ΒΙ6οη ἴονγη, 1 

Δ] αΐπρ ἴο Ὠἰγαβο]; ἴῃ θη, δααίηρ, “ ὅτεθοα ψ}}} Ἰοβα 
ἢδν ἸΙΡογῖγ,᾿᾿ ἢς αυϊιϊεα ᾿1ἴ6. Αρο!]]οάογιβ, ἴῃ Ῥεσρα- 
Τ6η6. ΤΒοϊου οἴδη γὴ0 νγὰ5 ζαϊονῦ ἴο (δοϑαῦ Αυραυβῖαϑ 
1μ6 αἰνίπε δῃὰ Ὠε]ρεα Αὐμεποάοσαβ, [π6 ΡἘ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ 
οὗ Τάγβαϑ, ἴο εἀποδῖε Πΐηι, νεα εἰρῃὺγ-ῦνο γεαγβ, Π|κ6 
Αἰμεμποάογυβ. οΐδῃιο, ἃ Τῃεϊογίοΐδη οὗ σοῃβί θα Ὁ ]6 

τερυΐθ, ᾿νθα πἰηοΟΥ γθᾶγ5. 
ΟΡ ο6]65 με ὑγασοαΐδη σιν] ον ἃ σγὰρα πα 

σδοκθϑα ἴο ἀδαΐῃ δ᾽ πἰποίγ-ῆναε. Βυουρὶὺῦ ἴο ὑτῖα] ὈΥ͂ 
ἢ15 50 Ϊορῆοῃ ἰονασζα ὑπε οἷοβα οὗἉ 5 16 ὁ ἃ οῆδγρε 

1 Ἔσοπι πθ ῥτοϊοριῃθ οὗ ὑμ6 Ἰοβῦ ρἷαν δλγίχιιβ ()7ῦο. 816 
Νϑδεο κω). 
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ΤΗΒΕ ΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΓΙΑΝ 

τοῦ βίου παρανοίας κρινόμενος ἀνέγνω τοῖς δικασ - 
[4] ἰδί Ν) 9 Ἁ [οἱ 3 ὃ ’ ὃ Ἁ ταῖς Οἰδίπουν τὸν ἐπὶ Κολωνῷ, ἐπιδεικνύμενος διὰ 

τοῦ δράματος ὅπως τὸν νοῦν ὑγιαίνει, ὡς τοὺς 
Ἁ νὴ » ς ,- . , δικαστὰς τὸν μὲν ὑπερθαυμάσαι, καταψηφίσασθαι 

δὲ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ μανίαν. Κρατῖνος δὲ ὁ τῆς 
κωμῳδίας πσιητῆς ἑπτὰ πρὸς τοῖς ἐνενήκοντα 
ΝΜ 5.0} Ἁ Ν “ [έ »" [4 ὃ ὃ ’ ἔτεσιν ἐβίωσε, καὶ πρὸς τῷ τέλει τοῦ βίου διδάξας 

Ἁ ’ Ἁ , 3 3 Ἁ 2 ’ 

τὴν Τ]υτίνην καὶ νικήσας μετ᾽ οὐ πολὺ ἐτελεύτα. 
’ δὲ ς έ ᾿ φ ’ ΨᾺ ’ὔ καὶ Φιλήμων δὲ ὁ κωμικός,2 ὁμοίως τῷ Κρατίνῳ 

ἑπτὰ καὶ ἐνενήκοντα ἔτη βιούς, κατέκειτο μὲν ἐπὶ 
κλίνης ἠρεμῶν, θεασάμενος δὲ ὄνον τὰ παρεσκευα- 
σμένα αὐτῷ σῦκα κατεσθίοντα ὥρμησε μὲν εἰς 
γέλωτα, καλέσας δὲ τὸν. οἰκέτην καὶ σὺν πολλῷ 
καὶ ἀθρόῳ γέλωτι εἰπὼν προσδοῦναι τῷ ὄνῳ 
ἀκράτου ῥοφεῖν ἀποπνιγεὶξς ὑπὸ τοῦ γέλωτος 

3 7 3 ’ , ε ΄-“» 7 

ἀπέθανεν. καὶ Ἐπίχαρμος δὲ ὁ τῆς κωμῳδίας 
ποιητὴς καὶ αὐτὸς ἐνενήκοντα καὶ ἑπτὰ ἔτη 
λέγεται βιῶναι. ᾿Ανακρέων δὲ ὁ τῶν μελῶν 
ποιητὴς ἔζησεν ἔτη πέντε. καὶ ὀγδοήκοντα, καὶ 
Σ “ δὲ ς λ Ἁ 3 ’ὔ Σ ’ὔ δὲ τησίχορος δὲ ὁ μελοποιὸς ταὐτά, Σιμωνίδης δὲ 
ὁ Κεῖος ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα. 

Γραμματικῶν δὲ Ἐρατοσθένης μὲν ὁ ᾿᾽Αγ- 
“ ““ ἃ 3 “ ἤ 9 Ν 

λαοῦ Κυρηναῖος, ὃν οὐ μόνον γραμματικὸν, ἀλλὰ 
Ν 

καὶ ποιητὴν ἄν τις ὀνομάσειεν καὶ φιλόσοφον 
καὶ γεωμέτρην, δύο καὶ ὀγδοήκοντα οὗτος ἔζησεν 
ἔτη. καὶ Λυκοῦργος δὲ ὁ νομοθέτης τῶν Λακεδαι- 
μονίων πέντε καὶ ὀγδοήκοντα ἔτη ζῆσαι ἱστορεῖται. 

1 ἑπτὰ Ν, νυ]ρ.: τέσσαρα οὔμον Μδδ., δομνγαγῦζ. 
5. ὃ κωμικὸς ΜΌΝ: κωμικὸς δομνναγῦζ. 
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ΟΟΤΟΟΕΝΔΆΒΙΑΝΒ 

οὗ [66 ]6- τάδ π685, ἢ6 τεδα Π6 }υγουβ Π158 Οεαίρυβ 

αἴ Οοϊοπαϑ, ργονίηρ Ὀγ [6 ρο]αγ ἐμαὶ ἢδ ψ85 βουπα 

οὗἩ τηἱπᾶ, 850 πᾶῦ Π6 ᾿0ΥῪ δΔρρίαυαεα Πΐτα ἴο Πε 

δ.ἢο δῃά οοηνίοϊεα ἴπ6 8οῃ ἢιηβ6] οὗ ἱπβδηΐΥ. 

Οταϊίπυβ, ὕΠ6 οοτηΐϊς ροεὺ, ᾿νεα πἰποῖγ- αν Ὑ6875, 

Δα τοναγὰ [6 6δπα οὗ ἢΪϊβ8 11 ἢς ργοαυςεα “ ΤῊς 

ΕἸΔ5.Κ  8ηα ψοὴ {Πὲ ρῥτῖζε, ἀγίῃρ ποῦ Ἰοηρ ἴπετο- 

αἴτεον. ῬὨΙ]δπιοη, [ἢ οοπιὶς ροεῖ, ννὰ8 ηἰποῖγ- 8 υ ἢ 

[Πτὸ Ογαϊίπιιβ, ἀπά νψνᾶβ ᾿γίπρ Οὐ ἃ ΘοΟυσἢ τοϑίϊηρ. 

Ώεη ἢδ βὰν ἃ ἀοΏ ΚΟΥ εαἰίηρ ἴῃς ἢἤρβ ὑῃαῖ ἢδα θεδπ 

ΡΓΕΡΑγθα ἔοσ 5 ον σοηδυτηρίίζοη, ἢ6 Ὀυγδῖ ἰηἴο ἃ ἢ 

οὗ Ἰδυρῆϊεν; οδ]]ηρ Πἷἰθ βοσνδηῦ δῃα ἰε]]ἐὴρ Ὠΐπ|, 

Ὁ]Ϊοὴρ νἱδῇ ἃ ρστεαὺ δπα ἤραῦΐυ ἰδυρῇ, ἴο σίνε [ἢ6 

ἀΟΏΚΟΥ δΪ50 ἃ 58ὺΡ οὗ νῖπο, ἢς οβοκεα ντῦἢ ἢ15 ἰδ ρ ΟΥ 

δηά ἀ16α.}1 ἘΡρίοδαστηυβ, ἴπ6 οομὶς ροαῦ, 15 180 88] 

ἰο ἢάνα ᾿ἰἱνεα πἰπεῖγ-ϑανθη γαϑαγ8. Αμδούθοη, {πε 

Ἰγγίς ροεῖ, ᾿νε εἰρῃιγ-ῆνε γϑδῖβ; ϑιδβϑίομογαβ, ὑΠ68 

Ἰγτὶς ροεῖ, [6 58π|6, ἃηα ϑ᾽τηοηΐ6β οἵ (δῸ8 τηογα 

δὴ πἰποῖγ. 
ΟΥ̓ τΠὲ ψτδιωγηδυῖδηβ, Εσαϊοβίμθηθβ, βοὴ οὗ Αρίδυβ, 

οὔ Ογγεῆθ, ψ|ο ψνὰβ ποῖ ΟἿΪΥ ἃ ργϑιηχηδγίδη Ὀυΐ 
τηϊσηῦ αἰ8ὸ θὲ οδ]]θα ἃ ροεῦ, ἃ ΡΠ ]οθορῃον δηά ἃ 

Βεοτηοίγ οἶαπ, ᾿ἱνεα εἰρσῃιγ-ῖνο γεαῖθ. ΓγΟυΓΡΊΙΒ, 

με ϑραγΐδη ἰανναίνευ, 8 β814 ἴο ἢδνε ᾿ἰνεά εἰρῃγ-ῆνεα 
γ6 88. ᾿ 

1 ΠῊῺ 6. βδηη6 βίουυ ἰβ ἰο]Ϊὰ οὗ ΟὨγυβίρραβ (Πίος. [1,ϑοτῦ. 
Ἴ 188). 
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ΤΗΕ ΨΟΒΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

Τοσούτους ἐδυνήθημεν βασιλέας καὶ πεπαι- 
δευμένους ἀθροῖσαι' ἐπεὶ δὲ ὑπεσχόμην καὶ 
“Ῥωμαίων τινὰς καὶ τῶν τὴν ᾿Ιταλίαν οἰκησάντων 
μακροβίων ἀναγράψαι, τούτους σοι, θεῶν βουλο- 
μένων, ἱερώτατε Κυίντιλλε, ἐν ἄλλῳ δηλώσομεν 
λόγῳ. 
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ΟΟΤΟΟΕΝΑΒΙΑΝΒ 

ΤΊο56 αὐὰ πε Κίηρβ δηᾶ ἴῃς Ἰ ΠΟΥΑΤΥ τηθη ψἤο56 
ΠΔΠ65 1 ἢδνε Ὀδθὴ ἃ0]6 ἴο (ο]]οοῖ, Α5 1 δᾶνε. 
ΡΙΟΙἶβοα ἴο γεοοστα βοιης οἵ ἴῃς Ἐοιηδὴβ δπᾶ ἴδε 
ΓΑ] δὴ ψῇο ΕΘ οοϊορομδγίδηβ, 1 Ψ1]1 δαὺ τῇ θῖὴ 
ἔοντἢ ἔῸΣ γοῦ, 581] ΟΠ Ό1]}115, ἰῃ ἃ ποῦθον ὑγθαίβα, 
1 τ θὲ τΠ6 ψ}}] οὗ ἴῃε ροάϑβ. 
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Α ΤΑΌΕ 5ὅ6ΤΟΚΥῪΥ 

[0 ᾿’ἴδ6 αὐἱογυπηδίθ ὑμδῦ νγο σδηποῦ Θη)ΟΥ ὕὑδ6 ἔ.}} Ὀουᾳασοῦ οὗ 
18 σοοά ψὶπα Ὀδοϑιῖδθ 80 πιϑὴν οὗ ὑμ6 ΟΥ ΚΒ Ψ 10} [κιοίδῃ 
ῬΘΙΓΟΩΪΘΒ ἤαγΘ 8ἃ΄Ὸ ᾿ἰοβύ. Το [ἰἰὐ0]16 ὑμᾶῦ τοπηδίηβ οὗ ἢΐβ 
οΥἱίηδ]8 88 Ὀδθὴ γαῦμοσθα ὈὉν Α. δύθηροὶ (6 Πιιοίατὶ Κ᾽ εγ δ 
Ηἱδίογῖθ, Βουϊη 1911], ἔσο ψνἤοτῃ 1 οἱῦθ 885 τη οἢ 88. ΒΡ806 
ῬΘΡΠ 108). 



ΑΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ: 

[ΔΟΓῸΣ ΠΡΩΤΟΣ] 

“Ὥσπερ τοῖς ἀθλητικοῖς καὶ περὶ τὴν τῶν 1 
σωμάτων ἐπιμέλειαν ἀσχολουμένοις" οὐ τῆς εὐεξίας 
μόνον οὐδὲ τῶν γυμνασίων φροντίς ἐστιν, ἀλλὰ 
καὶ τῆς κατὰ καιρὸν γινομένης ἀνέσεως---μέρος 
γοῦν τῆς ἀσκήσεως τὸ μέγιστον αὐτὴν ὑπολαμβά- 
νουσιν---οὕτω δὴ καὶ τοῖς περὶ τοὺς λόγους ἐσπου- 
δακόσιν ἡγοῦμαι προσήκειν μετὰ τὴν πολλὴν τῶν 
σπουδαιοτέρων. ἀνάγνωσιν ἀνιέναι τε τὴν διάνοιαν 
καὶ πρὸς τὸν ἔπειτα κάματον ἀκμαιοτέραν παρα- 
σκευάζξειν. γένοιτο δ᾽ ἂν ,ἐμμελὴς ἡ ἀνάπαυσις 9 
αὐτοῖς, εἰ τοῖς τοιοὔτοις τῶν ἀναγνωσμάτων ὁμι- 
λοῖεν, ἃ μὴ μόνον ἐκ τοῦ ἀστείου τε καὶ χαρίεντος 
γὴν παρέξει τὴν ψυχαγωγίαν, ἀλλά τινα καὶ 
εωρίαν οὐκ ἄμουσον ἐπιδείξεται, οἷόν τι καὶ περὶ 

τῶνδε τῶν συγγραμμάτων αὐτοὺς 8 φρονήσειν ὑ ὑπο- 
λα βάνω" οὐ γὰρ μόνον τὸ ξένον τῆς ὑποθέσεως 
οὐδὲ τὸ αρίεν τῆς προαιρέσεως ἐπαγωγὸν ἔσται 
αὐτοῖς οὐδ᾽ ὅτι ψεύσματα ποικίλα πιθανῶς τε καὶ 
ἐναλήθως ἐξενηνόχαμεν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τῶν ἱστορου- 
μένων ἕκαστον οὐκ ἀκωμῳδήτως ἤνικται πρός τινας 

1 δο ἴὍὸ Ὀοβὺ ΜΑΝ. (Ὁπουρῃ ΒΟΙΏΘ δδνο ἀληθινῶν) δηὰ 
Ῥμοίϊυβ (οοά. 166, 1 ἃ).. ᾿Αληθοῦς Ἰστορίας νυ]ζ. 

3 ἀσχολουμένοις Γ, ΝΙ]έῃ : ἠσκημένοις οἴμοεν ΜΝ. 
8 αὐτοὺς ΒΟμΑΤΌΖ: ποὶ ἴῃ ΜΒ. 
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Α ΤΑΆΌΕΝ 56ΤΟΌΟΚΥ 

ΒΟΟΚῚ 

Μεπ ἰηἰογεβίθα ἴῃ δἰ] οὐ ἀπ πὶ ἰῃμε οᾶτα οὗ 
ὉΠ εὶν Ὀοαΐε5 ὑΠὶπῖς ποῦ οἡἱγν οὗ σοπαϊίοη πα δχϑγοῖβα 

θυΐ «ἷ5δο οὗ γεἸαχαίϊοη ἰῃ βϑθᾶβοῃ ; ἴῃ ἔδοῖ, {ὑπ 6 Ὺ 

ΘΟ 5146. {118 [Π 6 ὈΥΪΠοῖρ4] ράᾶτὺ οὗ ὑγαϊπίηρ. ἴῃ ᾿κὸ 
ΤΩΒΠΠΘΥ βΒιυσασδηΐθ, 1 ὑπίηκ, δου τηυοἢ τοδαϊηρ οὗ 

Βασίοιιβ ΟΣ ΚΒ τΠΔΥῪ ῥγο Δ ὈΪΥ τοῖαχ ὑπαὶγ τη 8. δπᾶ 

Ρυὺ ὑπεὰ ἰῃ Ὀεϊϊεν ὑσα ἴοὸγρ ἔαΐϊυσα ἰαρουῦ. [1 
νου] ὈῈ ἀρρτοργίαϊε γεογεαιϊίοη ἔοῦ ὑπο ἢ ΤΠ6Υ 

ψΨ ΕΓ ἴο 86 ᾧἃρ {πε βογΐ οὗ σοδαϊηρ ὑμαῖΐ, ἰπϑιθδα οἵ 

Αἰογαϊηρ Ἰυδὺ Ρᾷᾳγτε διηυβοιηθηῦ Ὀᾶβθα οὐ ψἱὶϊ διά 

Πυϊηουγ, 4150 Ὀοδβὺβ ἃ 11{{]6 ἔοοα ἔογῦ ὑπουρηὺ ὑπαὶ ὑπὸ. 
Μυβε8 ψουἹὰ ποὺ αἰϊορεῦμεν βρυσζῃ; διὰ 1 {μίηὶς 

ΠΟΥ Ψ|]1 σομβίαθῦ πε ργαϑεῦ ψόοῦῖκ βοπχείηίηρ 
οὗ {πὰ Κπά, ΤΏοΥ Ψ}}} ἤπᾶ ἰδ επύϊοίϊηρσ ποῦ ΟὨΪγ 
ἔοῦ ἴΠ6 πον] τυ οὗ 118 βυρ]εθοῦ, ον πηΠ6 Ὠυχηουν οὗ 18 

Ρἴδη δῃά Ὀβθοδιιβα [1 ἰ6}] 81} Κὶπαβ οὗ 1165 ἴῃ ἃ ρ]δι51}0}]6 

Δα βρβοίουβ ψ8Υ, Ὀαῦ 4150 βεοδιβα Ἔνευυυ ίπρ' ἴῃ ΤΥ 

ΒΟΥ 8 8 ΙΠΟΪΘ ΟΥ̓ 658 ΘΟΙΏΪΟ8] ΡᾶΙΌΔῪ οὗ οὴδ Οὗ 
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ΤΗΒΕ ΨΟΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

τῶν παλαιῶν ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων καὶ φι- 
λοσόφων πολλὰ τεράστια καὶ μυθώδη συγγεγρα- 
φότων,, οὗς καὶ ὀνομαστὶ ἂν ἔγραφον, εἰ μὴ καὶ 
αὐτῷ σοι ἐκ τῆς ἀναγνώσεως φανεῖσθαι ἔμελλον 
"ιν 2. Κτησίας ὁ Κτησιόχου ὁ Κνίδιος, ὃς 
συνέγραψεν περὶ τῆς ᾿Ινδῶν χώρας καὶ τῶν παρ᾽ 
αὐτοῖς ἃ μήτε αὐτὸς εἶδεν μήτε ἄλλου ἀληθεύοντος 
ἤκουσεν. ἔγραψε δὲ καὶ ᾿Ιαμβοῦλος περὶ τῶν ἐν 
τῇ μεγάλῃ θαλάττῃ πολλὰ παράδοξα, γνώριμον 
μὲν ἅπασι τὸ ψεῦδος πλασάμενος, οὐκ ἀτερπῆ δὲ 
ὅμως συνθεὶς τὴν ὑπόθεσιν. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι 
τὰ αὐτὰ τούτοις προελόμενοι συνέγραψαν ὡς δή 
τίνας ἑαυτῶν πλάνας τε καὶ ἀποδημίας, θηρίων τε 
μεγέθη ἱστοροῦντες καὶ ἀνθρώπων ὠμότητας καὶ 
βίων καινότητας: ἀρχηγὸς δὲ αὐτοῖς καὶ διδάσκα- 
λος τῆς τοιαύτης βωμολοχίας ὁ τοῦ Ὁ μήρου 
᾿ΟὈδυσσεύς, τοῖς περὶ τὸν ᾿Αλκίνουν διηγούμενος 
ἀνέμων τε δουλείαν καὶ μονοφθάλμους καὶ ὠμο- 
φάγους καὶ ἀγρίους τινὰς ἀνθρώπους, ἔτι δὲ 
πολυκέφαλα ζῷα καὶ τὰς ὑπὸ φαρμάκων τῶν 
ἑταίρων μεταβολάς, οἷα πολλὰ ἐκεῖνος πρὸς 
ἰδιώτας ἀνθρώπους τοὺς Φαίακας ἐτερατεύσατο. 
τούτοις οὖν ἐντυχὼν ἅπασιν, τοῦ ψεύσασθαι 
μὲν οὐ σφόδρα τοὺς ἄνδρας ἐμεμψάμην, ὁρῶν ἤδη 
σύνηθες ὃν τοῦτο καὶ τοῖς φιλοσοφεῖν ὑπισχνου- 
μένοις" ἐκεῖνο δὲ αὐτῶν ἐθαύμασα, εἰ ἐνόμιζον 
λήσειν οὐκ ἀληθῆ συγγράφοντες. διόπερ καὶ 
αὐτὸς ὑπὸ κενοδοξίας ἀπολιπεῖν τι σπουδάσας 

1 συγγεγραφότων Γ΄, Ω.: σνυγγεγραφύτας Ζ. 
3 ΒΌΡΡΙΥ οἷον (ΒΕ ΚΙΚ6γ), οὐ 086 116. 
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Α ΤᾺΌΕΒ 5ΤΟΒΥ, 1 

δμοῦθοΥ οὗ ἰῃς ροοῖϑ, μἰϑιοτίδπθ ἀπ ΡΠ ]οϑορἤ 6 5 οὗ 
οἷά, ψῆο ᾶνὲ νυϊτῦδη τὰ οἢ ὑπαὺ 5τηδοκΚδ οὗ τηΐγδο] 65 
Δ Πα [0]16ε5. 1 ψνου]Ἱὰ εἴθ ἔθη ΌΥ πᾶπηθ, ΨογῈ 1ὖ 
ποὺ ὑπαὺ γοὺ γουτθοὶ Ψ}} τϑοορηῖδα {ῃθι ἔΤΌΤΩ 
ΟΣ τεδῆϊησ, Οπα οὗ ἱἔμεπὶ 186 Οἰαδϑβίδαβ, βϑὸηὴ οὗ 
Οἰοϑίοοδυβ, οὗ Ομϊάοβ, νῆο ψσοῖα ἃ στοαὶ 468] δρουΐ 
Ἰη618 δῃα 15 οπαγδοιογιβοϊοβ ὑπαῦ Π6 ἢδα ΠΕνΘΥ 566 
Πἰβ6] ἢ Ποῦ Ποαρὰ ἴλομη ΔΉ ΟΠ 656 ἢ ἃ ταραυϊαίϊοη 
ἴου ὑσυ ] 655. [δι θυ]5 4150 σοῦ τὰ ἢ ἰπδῖ 
ννὰϑ βίσδησε δρουῦ [Π6 σου 165 ἰπ ἴἢ6 ρτοαῖ 568: Π6 
τηϑ6 ὉΡ ἃ []βεῃοοα [Πα 5 ραϊθηῦ ἴο Ἔνευυροάν, ὑυϊ 
ψτοΐθ ἃ βίουγυ ὑππαῦ 15 ποῦ υπἱηϊογαβῦϊρσ [Ὁ 411 {παῖ.: 
Μδηγ οὔμουβ, ψ ἢ ὑΠ 6 βᾶηη6 ἰηϊεηΐ, ᾶνα νυ θη ἀρουΐ 
ἱγοδρ  ΠΔΥΎ ἴγᾶν 6 }5 Δα ἸΟΌΤΠΘΥΒ οὗ {Ππ6ῖγ8, [6 ]Ππρ- οὗ 
Ὠυρε Ὀεδϑῖβ, ΓΘ] τηθη δηα 5ἴγδηρε ψγαγ8 οὗ ᾿ἰνίηρ. 
ΤΠοῖν συϊαθ δπα ᾿πδίγιοῦον ἴῃ {}}}8 βοσΐ οὐ οῃδυ]αύϑη ΤΥ 
ἰδ Ηοχμοιβ Οάγββθυβ, νῇῸ [6118 ΑἸοίπουβ ἂμ ἢΪ5 
οουτῇ αουῦ πα 5 ̓ἰπ θοπάδρα, οπο- γα πηδη, οδηηϊ- 
0415 δπα βϑᾶναρεβ; δ5ὸ δουῦΐ διηϊτηδὶβ ψῦ}} ΤΔῊΥ 
ἢ6δά58, ἃπα ἰγδηβίοστηδιοηβ οὗὨ [15 οοιηγαάθβ σγουρῃϊ 
στ ἄταρθ. ΤῊ]5 5ἰυ δ, ἀπ το τόσα ᾿ἰκὸ ἰὐ, 18 
γνν δὶ οὖν ἔγεημα Ὠυτηραυρρεα ἴῃς ΠΠΙΕταῖα ΡΠ δθδοίϑη8 
ψῖ} Ὑγ6]1, ου τοδαΐηρ 41] ἴῃεϑ86 δυΐῃουβ, 1 αἱὰ 
ποῖ ἢπα τὰοἢ ἔδυ] στ τἤδτὰ ἴον ὑμῖν Ἰγίηρ,, 85 1 
ΒΔ ὑπαῦ ὑΠ15 νγὰβ δἰγεδαν ἃ οουηηηοη ρῥγδοίίοα Ἔνθ 
ΔΙΩΟΠ Κ᾽ ΘΠ ὙΠΟ ῥγοΐθϑβ ρῃ]])οβορῃγ.2 1 αἰὰ ψομάου, 
Ὁπουρῇ, ὑπαῦ ὕπογ ὑπουρπὺ ὑπαῦ ὕΠ6Υ οου]α ψυῖϊα υη- 
ὑσυϊῃ5 δηα ποῖ σεῦ οδυρῃὺϊ αἴ Ὁ. ΤΠ  οσΘ, 85 1 τα γβ6] , 
ΠΑ Κ5 ἴο ΤΥ νδηΐῦγ, ψγἃ9 ΘΆροΥ ἴο Παῃᾶ βοιῃθιϊπρ 

1 ΤῺῊΘ νυ ηρ οὗ Οὐοβῖδβ δηα Ἰδηιῦι}8 ἀγα Ἰοϑῦ ; 8180 ὑποβο 
οὗ Απύοπ᾽ιιβ Π)᾽οζθηθθ, ψοΒ6 βύοσυ, Οπ ἴλ6 Ῥοπάεγβ δεψοπα 
Το, ντὰβ δοοογαϊηρς ὅο Ῥμούϊιβ (ιδὃ., οοα. 166, 111 Ὁ) ὑπ6 
ἔουαηύα!- 68 οὗ Τιοῖ δ᾽ Β 416. 

2.Α Β]8Ρ αὖ Ρ]αῦο᾽5Β ΒΘΡΌΡ]ο (Χ. θ]4 α 86ᾳ.), 88 [86 Βοῃο δῦ 
Β8 08. 
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ΤΗΒΕ ΨΟΚΚΒ ΟΕ ΓΠΟΙΑΝ 

τοῖς μεθ᾽ ἡμᾶς, ἵνα μὴ μόνος ἄμοιρος ὦ τῆς ἐν τῷ 
“᾿ 3 , 3 Ν Ἁ 3 Ν ς - μυθολογεῖν ἐλευθερίας, ἐπεὶ μηδὲν ἀληθὲς ἱστορεῖν 
50ῸΝ Ν 3 έ 3 3 Ἅ εἶχον---οὐδὲν γὰρ ἐπεπόνθειν ἀξιόλογον---ἐπὶ τὸ 

ψεῦδος ἐτραπόμην πολὺ τῶν ἄλλων εὐγνωμονέ- 
“Ἅ Ἁ Ἁ ἴο 3 ’ὔ 7 ΦΨ στερον" κἂν ἕν γὰρ δὴ τοῦτο ἀληθεύσω λέγων ὅτε 

ψεύδομαι. οὕτω δ᾽ ἄν μοι δοκῶ καὶ τὴν παρὰ 
ζω Ν ’ 2 “ 3.» ς “" 

τῶν ἄλλων κατηγοριαν ἐκφυγεῖν αὑτὸς ὁομολογῶν 
Ἁ 3 ’ ᾽ὔ ’ὔ φ 

μηδὲν ἀληθὲς λέγειν. γράφω τοίνυν περὶ ὧν 
7 4 7 μι ’ 3 ΕΣ 4 

μήτε εἶδον μήτε ἔπαθον μήτε παρ᾽ ἄλλων ἐπυ- 

θόμην, ἔτε δὲ μήτε ὅλως ὄντων μήτε τὴν ἀρχὴν 
γενέσθαι δυναμένων. διὸ δεῖ τοὺς ἐντυγχάνοντας 
μηδαμῶς πιστεύειν αὐτοῖς. 

᾿Ορμηθεὶς γάρ ποτε ἀπὸ Ἡρακλείων στηλῶν 
καὶ ἀφεὶς εἰς τὸν ἑσπέριον ὠκεανὸν οὐρίῳ ἀνέμῳ 
τὸν πλοῦν ἐποιούμην. αἰτία δέ μοι τῆς ἀποδημίας 
καὶ ὑπόθεσις ἡ ἡ τῆς διανοίας περιεργία καὶ πραγμά- 
τῶν καινῶν ἐπιθυμία καὶ τὸ βούλεσθαι μαθεῖν τί 
τὸ τέλος ἐστὶν τοῦ ὠκεανοῦ καὶ τίνες οἱ πέραν 
κατοικοῦντες ἄνθρωποι. τούτου γέ τοι ἕνεκα 
πάμπολλα μὲν σιτία ἐνεβαλόμην, ἱκανὸν δὲ καὶ 
ὕδωρ ἐνεθέμην, πεντήκοντα δὲ τῶν ἡλικιωτῶν 
προσεποιησάμην τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ἔχοντας, 
ἔτι δὲ καὶ ὅπλων πολύ τι πλῆθος παρεσκευασάμην 
καὶ κυβερνήτην τὸν ἄριστον μισθῷ μεγάλῳ πείσας 
παρέλαβον καὶ τὴν ναῦν---ἄκατος δὲ ἦν---ὡς πρὸς 
μέγαν καὶ βίαιον πλοῦν ἐκρατυνάμην. ἡμέραν 
οὖν καὶ νύκτα οὐρίῳ πλέοντες ἔτι τῆς γῆς 
ὑποφαινομένης" οὐ σφόδρα βιαίως ἀνηγόμεθα, τῆς 
ἐπιούσης δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ὅ τε ἄνεμος 
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Α ΤΆᾺΕ 5ΤΟΒΥ, [ 

ἄονῃ ἴο ροβίογγ, ὑμῇ 1 τηϊρηῦ ποῦ Ὀ6 Π6 ΟὨΪΥ ΟἿ 6 
Ἔχοϊυαεα ἔοι με ρῥγίνι!ερεβ οὗ ροεϊϊς Ἰίσθηςα, δπαᾶ 
8ἃ5 1 δὰ ποιῃίηρ σὰς ἴο (611, ποῦ Πανίηρ ἢδΔα ΔῊΥ 
δανδηΐυγοβ οὗ βἰρηίβοδηος, 1 ἴοοκ ἴο ᾿γίῃρ. Βαυΐ τον 
Ἰγίῃρ 15 ΔΓ τόσα Βοηθϑῦ ὑπ ὑπ οῖγβ, ἕον ὑπουρῃ 1 
16}} 6 ὑγρὰ] ἰπ ποιῃΐηρ 6156, 1 5}4]1] αὖ Ἰθαβῦ ΡῈ 
ἰγαϊ } 'π ϑαγίησ ὑμαῦ 1 ἅτ ἃ 1ἰᾶσ. [ΠῚΠΚ 1 οδῃ 
δβοᾶρα ἴῃ σθηβαγα οὗ ἴΠ6 νου] ὈΥ ΤῺ οὐ 86 Πγ18- 
βίοῃῃ ἰῃδὺ 1 δὼ ποὺ 6] ὴρ ἃ ψογὰ οὗ ὑσυΐῃ. Βε ἰὖ 
ἀπαεγϑιοοα, ὑμδη, {παὺ 1 δὴ νυιτηρ ἀρουΐ ἘΠῚ ηρ5 
ΨΠΙΟἢ 1 ἤᾶνα ποῖ ΠΟΥ 866 ἢ ΠΟΙ Πδᾶ ἴο ἀο ψΊ ΠΟΥ 
Ἰβαγηθα ἴγτοση οὔμευβ--- 1 ἢ, ἴῃ ἕδςοΐ, ἀο ποῖ αχίϑὶ δἵ 
4}} δῃα, ἴῃ με παῖυτε δὲ {ῃΐϊηρθ, οδηποὶ οχίϑί. 
ΤΠΟΥΘΟσα τὴν γοδάθιβ Βῃου]α οἡ πὸ δοοουηὺὶ [6 ]16ναε 
ἴῃ ὑβοιη. 

Ομοα ὕροὴ ἃ {ΐπ|6, βου ἰῃρ ουἱὐ ἔγοτη ἴμ6 Ρ1]]Δγ5 
οὗ Ηεγου]δβ πα μοδαϊηρ ἴον [Π 6 ννεβϑύθσῃ οοϑδη ΨΊἢ 
ἃ ἴαϊν νἱπᾶ, 1 ψεηὺ ἀ-Ἴνογαρίησ. Τῇδ τηοϊνα ἀπά 
ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ΤΥ ἸΟΌΣΠΘΥ ἸΔῪ ἴῃ τὴν ἱπίε]]εοῖυα) δοῦν! 
Δ ἀεϑίῖγα ον δανθηΐαγε, ἀμ ἴῃ Τὴν συ 88 ἴο ἢπα 
ουὺ ναὶ ὑῃ6 οπά οὗ ἴῃ6 οὐοϑδὴ ψ85, ἃπα ψῆο [Π6 
ΡΘΟρΡΙῈ ψεσγὰ ἰΠδὲ ᾿Ινεα ὁῃμ ὑπὸ οὐμοῦ 5βἷ4ά6. Οἡ {18 
δοσουηῦ 1 μὰ ἃροδιὰ ἃ ροοᾶ 5ἴογε οὗ ῥχον:βίοῃβ, 
βίον εα νναΐευ δπουρῆ, δη]}5ἰδα ἴῃ τῃ6 νεηΐυγε ΗΙΗῪ οὗ 
ΤΩΥ͂ δοεαυδίπἴδηςεϑ 0 ψνετα ᾿ἰκα- τοῖα 6α ν τ τηγβο]ξ, 
δοῖ τορεῖθεῦ 4150 ἃ σγοδαὺ αυδηϊν οὗἩ ἃττηβ, βῃϊρρεά 
ἴῃς Ὀεβὺ 88} πρ᾿ τηβδῖον ἴο θῈ Πδὰ δὖ ἃ Ὀὶρ ἱπάπιοε- 
τηδηῦ, 8Δηα μα τὴν Ὀοαδῦ---5ῃ6 ννᾶ5 ἃ Ὀίππδοα---ἰη ἐγίτη 
ἔου ἃ Ἰοῃρ' )ηά αϊῆου]ῖ νογαρα. ἯὟὙ ε1]], ἔου ἃ ἀἂν ἂπὰ 
ἃ πἰρηῦ νὰ βαϊ]ϊεὰ θεΐοτε με ψἱὶπᾶ ψιτμουῦ τηδκῖπρ' 
ΨΕΙῪ τοὶ ΟΥ̓ Πρ᾽, ἃ5 Ἰαπα ννὰ8 511}} ἀἸτα]Υ ἴῃ βἰρῃῦ; θυΐ 
αὖ Βηγῖ56 οα ἴΠ6 56οοπα ἀδΥ ὑΠ6 ψὶπα ἔγεϑῃθηδά, {Π6 

1 Οομρδαγα ὑπ6 ργοὐοϑίαϊίοηβ οὗ Οὐθβίαϑ δηά οὗ Απίοῃϊιβ 
Πίοσθηθβ (Ρμοῖ. οοα. 72, 49-50 ; 166, 109 Ὀ). 
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ΤΗΒ ΜΟΒΚΒ ΟΕ ΠΌΟΛΙΑΝ 

ἐπεδίδου καὶ τὸ κῦμα ηὐξάνετο καὶ ζόφος ἐπεγίνετο 
καὶ οὐκέτ᾽ οὐδὲ στεῖλαι τὴν ὀθόνην δυνατὸν ἦν. 
ἐπιτρέψαντες οὖν τῷ πνέοντι καὶ παραδόντες 
ἑαυτοὺς ἐχειμαζόμεθα ἡμέρας ἐννέα καὶ ἑβδομή- 
κοντα, Τῇ ὀγδοηκοστῇ δὲ ἄφνω ἐκλάμψαντος ἡλίου 
καθορῶμεν οὐ πόρρω νῆσον ὑψηλὴν καὶ δασεῖαν, 
οὐ ὐ τραχεῖ " περιηχουμένην τῷ κύματι: καὶ γὰρ ἤδη 
τὸ πολὺ τὴς ζάλης κατεπαΐύετο. 

Προσσχόντες οὖν καὶ ἀποβάντες ὡς ἂν ἐκ 
μακρᾶς ταλαιπωρίας πολὺν μὲν χρόνον ἐπὶ γῆς 
ἐκείμεθα, διαναστάντες δὲ ὅμως ἀπεκρίναμεν 
ἡμῶν αὐτῶν τριάκοντα: μὲν ̓ φύλακας τῆς νεὼς 
παραμένειν, εἴκοσι δὲ σὺν ἐμοὶ ἀνελθεῖν ἐπὶ 
κατασκοπῇ τῶν ἐν τῇ νήσῳ. προελθόντες δὲ 
ὅσον σταδίους τρεῖς ἀπὸ τῆς θαλάσσης δι’ ὕλης 
ὁρῶμέν τινα στήλην χαλκοῦ πεποιημένην, Ἕλλη- 
νικοῖς γράμμασιν καταγεγραμμένην, ἀμυδροῖς δὲ 
καὶ ἐκτετριμμένοις, λέγουσαν ἼΛχρι τούτων Ἥρα- 
κλῆς καὶ Διόνυσος ἀφίκοντο. ἦν δὲ καὶ ἴχνη. δύο 
πλησίον ἐπὶ πέτρας, τὸ μὲν πλεθριαῖον, τὸ δὲ 
ἔλαττον--ἐμοὶ δοκεῖν, τὸ μὲν τοῦ Διονύσου, τὸ 
μικρότερον, “θάτερον δὲ Ἡρακλέους. προσκυνή- 
σαντες δ᾽ οὖν προῇμεν'" οὔπω δὲ πολὺ παρῇμεν 
καὶ ἐφιστάμεθα ποταμῷ οἶνον ῥέοντι ὁμοιότατον 
μάλιστα οἱόσπερ ὁ ὁ Χίός ἐ ἐστιν. ἄφθονον δὲ ἡ ἦν τὸ 
ῥεῦμα καὶ πολύ, ὥστε ἐνιαχοῦ καὶ ναυσίπορον 
εἶναι δύνασθαι. ἐπήει οὖν ἡμῖν πολὺ μᾶλλον 
πιστεύειν τῷ ἐπὶ τῆς στήλης ἐπιγράμματι, ὁρῶσι 
τὰ σημεῖα τῆς Διονύσου ἐπιδημίας. δόξαν δέ μοι 
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Α ΤΆᾺΌΕΒ 5ΤΟΒΥ, 

568 ΤΌ56, ἀἈΑΥ̓ΚΙ 685 Οδ1ὴ)6 ΟὨ, 8η4 Ὀ6ΙΌΓΕ νὰ Κπανν ᾿νε 

οου]α Πο ἰοΠρΡῸῚ ἄνθη σοῦ οὐῦ οδηνδ5 ἴῃ. (ΟὈΟἸητα ἐϊηρ; 
ΟἸΒΘΙν65 ἴο ὑπ 6 ρσαὶδ δῃα ρσίνίηρ ὉΡ, γὲ ἄγονα ἴὺυ 
βανθηϊυ-πἴηθ ἄδυθ. Οἱ ἐπα εἰσ ιὐϊοῖἢ ἄάγ, μονανοσ, 
ὉΠ6 δὰ οδπηα ουΐ Βυἀάξη]ν δπα δ πὸ στοαὶ αἰβίδπος 
6 5847 ἃ Πίρῃ, νοοαεά ἰβϑαπα τίησεα δρουῦ νὴ ἢ 
ΒΟ ἀἰηρ βυγί, νος, Πονγενεῦ, νὰ ποῦ τουρ, ἃ5 

Αἰγεδαν {Π6 ψογϑὺ οὗ {Π6 βίου νὰβ δραϊίηρ.} 
Ρυϊθπηρ ἴῃ δηα σοΐμῃρ' 5. ογα, νγῈ ἰὰν οὐ ἴδ ρτουμᾷᾶ 

ἴῸΓ 50πὴ6 ὑἰπλ6 ἴῃ σΟΠΒΘαΌΘΠΟ66 οὗ ΟἿΓ ἸΟΠρ᾽ ταΐβουυ, θὰΐ 
ἤη4}}γ} νγὰ ἃ΄Ό86 δῃά το]ὰ οἱ {Πἰγῦγ οὗἨ ΟὟ πυχαθῈ Υ ἴο 
βίδυ δηα συδτα [ἢ 6 510 πα ὑνγθηΐυ ἴο ρὸ ἰπ]δπα ν ἢ 
τη6 84 ἸΟΟΚ ονεῦ ἴΠ6 ἰϑ]απά. ηθη νὰ δα φσοηδ 
ἔογνναγα ΓΠγουσἢ [Π6 νοοα δρουῦ ἴἤγϑα {]Οηρ8 ἔΓΟΩΣ 
[6 868, νγ 884}}}0 ἃ 5140 οἵ ὈγοόῆζΖθ, ἱπβοῦρεα ψ ἢ 

Οτροὶς Ἰεύϊεσϑ, ἰαϊηῦ πα οὐ]  οταϊθα, ἢ] οἢ βαϊα : “ Τὸ 

[15 ροϊῃῦδ οαηθ Ηδγοῦ]εβ δηα Ποηγνβαβ. ΤΏΘτα 
ΕΓ 4180 ὕνο ἐοοὐρυϊηῖβ πῃ ἴΠ6 τοοῖκ οΪοβα Ργ, ομα οὗ 
γ Π10 ἢ ψγὰ8 ἃ μυπαγεα ἔδει Ἰοηρ, ἴΠ6 οὔθ 1655--ἴο 
ΤΩΥ ὑπ πκίηρ, {Π|6 5Π18}16 Ὁ οὔθ νψ 885 6 ὈΥ ΠΟ γθιβ, 
ἴπ6 οἵμονυ ὈγῪ Ηδεγουϊε8.5 γε αἷὰ οβείβϑαπος δῃά 
ννεηΐ οπ, θυΐ Πδά ποῖ σοηδ ΔΓ 6 νὰ οδτὴθ ὈΡΟῚ ἃ 
Υἶν οὗ ψη6, 15 85 Π{|κ6 ἃ5 οου]ᾶ ΡῈ ἴο Ὁμίδη.8ϑ Τῇ 
βύγεδη ψὰ5 ἰᾶγρα πα [Ὁ]], 5ὺ {πὲ ἰῃ ρ]αςαβ ἰδ νγὰβ 
δου! πανὶρα}}}]6. Τηὰβ να οου]ά ποὺ Παρ μανίην 

ΤΩ Οἢ ργδαῖον ἰδ ἰὼ ὑπὸ ἰῃβογίρυίοη οα ὑπ6 514}, 
βϑοίηρ 6 δνϊάβηςς οἵ Ὠιοηγβαβ᾽ νἱβὶῖ. [γϑβοϊνθά 

1 ΤῊϊΒ ργΑρΥΔρΡἢ 18 Ὀαβθα οἱ ἸδΡ.].5 (Π]οά. 2. δ8). 
2 Οὗ Ἠδργοά, 4, 82 ; ἃ ἰοοίργϊηῦ οὗ Ἡδγου]οθ, ὕνγο οὐδ ὲΐβ 

Ἰοῃν. ὃ Οὗ, Οἰδβῖαβ (Ῥμοῦ. οοἕ. 72, 46 ἃ). 
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καὶ ὅθεν ἄρχεται ὃ ποταμὸς καταμαθεῖν, ἀ ἀνήειν 
παρὰ τὸ ῥεῦμα, καὶ πηγὴν μὲν οὐδεμίαν εὗρον 
αὐτοῦ, πολλὰς δὲ καὶ μεγάλας ἀμπέλους, πλήρεις 
βοτρύων, “παρὰ δὲ τὴν ῥίξαν ἑκάστην ἀπέρρει 
σταγὼν οἴνου διαυγοῦς, ἀφ᾽ ὧν ἐγίνετο ὁ ποταμός. 
ἣν δὲ καὶ ἰχθῦς ἐν ἄνπὸ οῖ πολλοὺς ἰδεῖν, οἴνῳ 
μάλεστα καὶ τὴν χρόαν. καὶ τὴν γεῦσιν προσεοικό- 
τας" ἡμεῖς γοῦν ἀγρεύσαντες αὐτῶν τινας καὶ 
ἐμφαγόντες ἐμεθύσθημεν" ἀμέλει καὶ ἀνατεμόντες 
αὐτοὺς εὑρίσκομεν τρυγὸς μεστούς. ὕστερον. μέν- 
τοι ἐπινοήσαντες τοὺς ἄλλους ἰχθῦς τοὺς ἀπὸ τοῦ 
ὕδατος παραμιγνύντες ἐκεράννυμεν τὸ σφοδρὸν 
τῆς οἰνοφαγίας. 
Τότε δὲ τὸν ποταμὸν διαπεράσαντες ἧ δια- 

βατὸς ἢ ἦν, εὖ ομεν ἀμπέλων χρῆμα τεράστιον" τὸ 
μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς γῆς, ὁ στέλεχος αὐτὸς εὐερνὴς 
καὶ παχύς, τὸ δὲ ἃἀ ἄνω γυναῖκες ἧσαν, ὅσον ἐκ τῶν 
λαγόνων ἅπαντα ἔχουσαι τέλεια---τοιαύτην παρ᾽ 
ἡμῖν τὴν Δάφνην γράφουσιν ἄρτι τοῦ ᾿Απόλλωνος 
καταλαμβάνοντος ἀποδενδρουμένην. ἀπὸ δὲ τῶν 
δακτύλων ἄ ἄκρων ἐξεφύοντο αὐταῖς οἱ κλάδοι καὶ 
μεστοὶ ἦσαν βοτρύων. καὶ μὴν καὶ τὰς κεφαλὰς 
ἐκόμων ἕλιξί τε καὶ φύλλοις καὶ βότρυσι. “προσ- 
ελθόντας δὲ ἡμᾶς ἠσπάξοντό τε καὶ ἐδεξιοῦντο, 
αἱ μὲν Λύδιον, αἱ δ᾽ Ἰνδικήν, αἱ πλεῖσται δὲ τὴν 
Ἑλλάδα φωνὴν προϊέμεναι. καὶ ἐφίλουν δὲ ἡμᾶς 
τοῖς στόμασιν" ὁ δὲ φιληθεὶς αὐτίκα ἐμέθυεν καὶ 
παράφορος ἦν. δρέπεσθαι μέντοι οὐ παρεῖχον 
τοῦ καρποῦ, ἀλλ᾽ ἤνγουν καὶ ἐβόων ἀ ἀποσπωμένου. 
αἱ δὲ καὶ μίγνυσθαι ἡ ἡμῖν ἐπεθύμουν' καὶ δύο τινὲς 
τῶν ἑταίρων πλησιάσαντες αὐταῖς οὐκέτι ἀπελύ- 
οντο, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν αἰδοίων ἐδέδεντο' συνεφύοντο 
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Α ΤᾺΝ 5ΘΤΟΒΥ, 

ἰο ἤπά ουὖὐ ψΠοῈ {ΠπῸ Υἷναὺῦ ἴοοκ [5 γίβθ, ἃπά".. 
νοῦ θρ ἃ]οηρ ὑπῈ δἴγεαι. )ηιαὶ 1 ἔοαμα ννγὰϑ 
ποὺ ἃ Βουγς6, θυῦ ἃ ΠΌΠΟΙ οὗ ἰαῦρα ργρεθνίηθ5, 
[1] οὗἨἩ οἰυκίογβ ἢ θδβϑίᾷθ {πΠ6 σοοὶ οἵ βοὴ ἢονεᾶ ἃ. 

βρυϊηρ οὗ ΟἸ6 8 7 ψῖη6, Δηα ἴΠ6 βρυίηρδ ρᾶνε τἶβε ἴο {πὲ 
τίνα. ὙΤΠΕΥΘ ΨΕΓῈ ΠΥ ἤ8ἢ} ἴο 6 Β6θῃ ἴῃ 1ΐ, νεΙῪ 
ΒΤ] ἴο ΗΘ ἰπῃ ΟΟΪ]ΟΌΥ ἃπα ἴῃ ἰλϑῖθ. ἴἰη ἔδοϊ, ὁ 
οδτο ηρ' ἀπ δαἰηρ᾽ Βοης οὗ ἔμϑια, γα θεδοᾶτηα ἀγηκ,. 
ΔΠα ΨῃΘη νὰ ουὐ ἰηἴο πε να ἐουπα ὑπο [1}} 
οὔ Ἰε65, οὗ σοῦγβε. [1,αἴδὺ οπ, ννγὰ θευποιυρ!ῦ Οὐ γΒ Εν 6 5 
ἴο τηἱὶχ νι ὶῦἢ τΠθῖὴ ἐπ οὔμον Κὶπά οἱὨ ἤβ}, τῆοβε [ΓΌτη 

ὑπ6 ψνδῖθυ, δηα 80 [δειιροῦ ὑῃς6 οἰγθηρίῃ οἵ ον 6610] 6 
νἾΠ6. 

Νεχῖ, δε. ογοββίπρ ὑῃμ6 γίνου αὖ ἃ ρ]δοα ψῃθσε 
ἴῖ 88 Του ]6, να ἔουπα βοιηδιῃηρσ οπα γα] ἱπ᾿ 
σταρονίηθθ. Τἢα ρᾶτ ψν Β] οἢ οᾶτὴδ ουὖῦ οὗ {Π|| στουπά, 
ἔπ ὑσθηκ ἰϊ561, τὰ βύουξ δηᾶ ψϑ] στον, θαῦ ὑΠ6΄ 
ὌΡΡΕΙ ρμᾶγΐ ψγ88 ἴῃ δδο} οᾶ86 ἃ ψοϊήδῃ, δη γον ρεῦ- 
ἔεςοϊ ἔγοπι πε νναϊβῦ ρ. ΤΉΏΘΥ ψόγα Π|ὸ Οὐῦ Ρἰεἴαγεβ," 
οὗ Πάρῆπε τυτηΐηρ ἰπῖο ἃ ἴγσεα ἤδη Αρο]]οὸ ἰβ5 7υ5ῦ. 
οδἰοηρ ἤ6γ. Ουὐὲ οὗ ὑπεῖὶν ἤηρεογ-ῦρ5 στανν ὑΠ6᾿ 
ὈτάΠΟΠ 685, ἀπά ἔμεν ψατὲ {Ὰ}] οὗ ρταρεβ. Αοΐυδ]γ,᾿ 
16 δῖν οὗ {πεῖν μθδάβ ννὰβ [θβῃαγ}]β ἃπα ᾿εᾶνεβ δηα 
οἸυδίετθ  ΏΘη νὰ σᾶ ὕρ, Π6Υ ψαο]οοπηθα ἀπά ᾿ 
στεεϊεα 8, Βοπη6 οὗ ἴπδπὶ βρθδϊτίηρ [,γαΐϊδη, βοιηθ . 
[παΐδη, αὶ {Ππὸ πχοβὺ ρατὺ ατθεῖκ. ΤΉΘΥ ὄνεη Κἰββοα 
Ὁ5 Οἡ {Π6 1105, ἃῃα Ἔνϑύγοῃμθ ὑμαῦ ννγὰβ Κἰββεά αὖ ὁῃοβ 
βδοδῖαθ γα] ηρ ἀσαμκ. ΤΠον αἱα ποῖ βυθοῦ 5, μον- 
Ἔν οσ, ἴο σαΐπου δὴν οὗἉ ἴῃς ἔγυϊδ, αὖ οτθα ουΐ ἴῃ ραΐῃ ᾿ 
γν ἤδη 1 ννὰ5 ρ]υοΚοα. ϑόπλα οὗ ὑπϑῖὰ δοΐυ!] γΥ νγαηιθα 
5 ἴο δια γδοα ἴθι, Δπα ὕννο οὗ ΤΗΥ ΘΟΙΆΓΆ 465 ΘΟΙΏ- 
Ρ] 6, θὰΐ σουἹὰ ποῖ σοὺ ανὰν ἃραίῃ. ὙΠ ΕΥ ψεγα 
Π6]α ἔδϑδῦ Ὀγ ἴπ6 ρατῦ νηοῦ μᾶα τουομεα {Π 6 πὰ, ἔον ἰδ 
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ΤῊΗΒ ΨΟΒΝΚΘ ΟΕ ΤΌΟΛΙΑΝ 

γὰρ καὶ συνερριξζοῦντο. καὶ “ἤδη αὐτοῖς κλάδοι 
ἐπεφύκεσαν οἱ δάκτυλοι, καὶ ταῖς ἔλιξι περι- 
πλεκόμενοι ὅσον οὐδέπω καὶ αὐτοὶ καρποφορήσειν 
ἔμελλον. καταλιπόντες δὲ αὐτοὺς ἐπὶ ναῦν ἐφεύ- 
γομεν καὶ τοῖς ἀπολειφθεῖσιν διηγούμεθα ἐλθόντες 
τά τε ἄλλα καὶ τῶν ἑταίρων τὴν ἀμπελομιξίαν. 
καὶ δὴ λαβόντες ἀμφορέας. τινὰς καὶ ὑδρευσάμενοί 
τε ἅμα καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ οἰνισάμενοι καὶ αὐτοῦ 
πλησίον ἐπὶ τῆς ἠόνος αὐλισάμενοι ἕωθεν ἀνήχθη- 
μεν οὐ σφόδρα βιαίῳ πνεύματι. 
“Περὶ μεσημβρίαν δὲ οὐκέτι τῆς νήσου φαινο- 

μένης ἄφνω τυφὼν ἐπιγενόμενος καὶ περιδινήσας 
τὴν ναῦν καὶ μετεωρίσας ὅσον ἐπὶ σταδίους τρια- 
κοσίους οὐκέτι καθῆκεν εἰς τὸ πέλαγος, ἀλλ᾽ ἄνω 
μετέωρον ἐξηρτημένην ἄ ἄνεμος ἐμπεσὼν τοῖς ἱστίοις 
ἔφερεν κολπώσας τὴν ὀθόνην. ἑπτὰ δὲ ἡμέρας 
καὶ τὰς ἴσας νύκτας ἀεροδρομήσαντες, ὀγδόῃ 
καθορῶμεν γῆν τινα μεγάλην. ἐν τῷ ἀέρι καθάπερ 
νῆσον, λαμπρὰν καὶ σφαιροειδῆ καὶ ωτὶ μεγάλῳ 
καταλαμπομένην' προσενεχθέντες ὲ αὐτῇ καὶ 
ὁρμισάμενοι ἀπέβημεν, ἐπισκοποῦντες δὲ ,τὴν 
χώραν εὑρίσκομεν οἰκουμένην τε καὶ γεωργουμένην. 
ἡμέρας μὲν οὖν οὐδὲν αὐτόθεν καθεωρῶμεν, νυκτὸς 
δὲ ἐ ἐπιγενομένης ἐφαίι νοντο ἡμῖν καὶ ἄλλαι πολλαὶ 
νῆσοι πλησίον, αἱ μὲν μείζους, αἱ δὲ μεκρότεραι, 
πυρὶ τὴν χροιὰν προσεοικυῖαι, καὶ ἄλλη δέ Τίς γῆ 
κάτω, καὶ πόλεις ἐν αὐτῇ καὶ ποταμοὺς ἔχουσα 
καὶ πελάγη καὶ ὕλας καὶ ὄρη. ταύτην οὖν τὴν 
καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην. εἰκάξομεν. 

Δόξαν δὲ ἡμῖν καὶ ἔτι πορρωτέρω προελθεῖν, 
συνελήφθημεν τοῖς ἹἽππογύποις παρ᾽ αὐτοῖς καλου- 
μένοις ἀπαντήσαντες. οἱ δὲ ᾿Ιππόγυποι οὗτοί εἰσιν 
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Α ΤΕΌΒ 5ΤΟΒΥ,1 

Παα στον ἴῃ πα βίσχιιοκ τὸοΐ. ΑἸγεδαν Ὀγάποἢο85 
84 στον ἴγοηη ὑπεὶγ ἤηρευθ, [θη γ1}8. εηὐνϊπεα 
ὉΠ6π|, ἃπα πεν ψγεγα οἡ {πε ροϊπὺ οὗ Ὀεδαγηρ ἔραϊ 
κα τἴῃ6 οὔβμεῖβ ΔπΥ τΐπαΐθ. [1 δὰανίηρ ἴμει ἴῃ ὑπε 
ἸΌΣΟἢ, νὰ τηδας οἱ ἴο {πὲ οαὺ, ἀπα οἡ ρσεϊιϊρ' {πο γα, 

το]ὰ {Π6 τθη ψὰ Π8Δ6α Ἰοῖν θεῖ πα ἀρουῦΐ ἐνουυτῃπιρ, 
ἱποϊυάίηρ ἴΠ6 Δαν ΟΥἮἨἮ ΟΌΥ σοιηγδαθβ ψ ἢ ὕΠ6 ν᾽ η 68. 
ΤΏεη, ἰακίηρ 475, νὰ ἔπγηἰβῃ θα ουγβοῖνεβ ποῖ ΟΗΪΥῪ 
ἢ ναῖον θυ ἢ νῆα ἔγοσα {Π6 τίνευ, Ἔσο ρεα 
ἴογυ ὑπὲ πὶρῃῦ οα πΠ6 θθδοὴ ο]οβα Ὀγ, πα δ ἀἉυ το ακ 
Ρυΐϊ ἴο 564 ψ ἢ ἃ τηοάδγαϊα ὈΓΕΘΖα. 

ΑΡουΐ ποοῦ, ψνῇδη {πὲ 1818 πη νγὰβ ΠῸ ἸΟΠΡῈΓ ἴῃ 
βρη, ἃ ψ Π ν Πα βυ θην ἄγοβθ, βρὺη ἴμ6 βοδὺ 
δουΐ, ταϊθθα ΠΡ ἰηἴΐο Π6 δἱἷὺῦ δρουΐϊ ἴῆγθε δυπάτεα 
ἔν] οπρΒ δπα αἱά ποὺ Ἰεὺ μευ ἀονῃ ἰηΐο {με 568 ἀραΐῃ ; 
θυΐῦ ν᾽ ἢ1]6 88:6 ψγὰβ ἢσπρ Ρ δ οἵδ ἃ νυ ἱπα βἴσαοκ Π6Υ 
5818 δηά ἄτονε ἢδν Δῃθδα στ ῬΑ] ]γ]ηρ οαηνα8. ΕῸΣ 
86 6 ὴ ἀδγ5 8Πα βανεὴ ηἰρἢϊδ νν6 58116α {Π6 δἱγ, δα οὴ 
π6 εἰρη ἀαγ να 8ᾶὰνν ἃ ργϑαῦ σΟΌΠΕΓΥ ἴῃ 1, ΓεβθιὈ- 
Ἰπρ 8 ἰβἰδπά, Ὀυῖρηῦ δα τουπα δηα βῃϊηίηρσ ψ ἢ 
ἃ τεαῖ Ἰριιῦ. Ευππηίπρ᾽ ἴῃ ἔπεθγα Πα Δποπουίηρ, νὰ 
ννεηῦ ἄ5ΏΟΥ6, Δηα οἡ ἱηνεβυραϊηρ ἔουηα ὑΠαὺ ὑΠ6 Ἰᾶπά 
νγὰβ ᾿ηΠ]166 Δη6α οὐ ναϊεα. Βγ ἀδγΥ ποίῃϊπρ ννᾶ8 
ἴῃ βίσῃῦ ἴσοι πε ρἷαςθ, υΐ 858 πὶρῦ σᾶτηθ οἢ ψγῈ 
βερδῃ ἴο 866 ΤΩΔΠΥ ΟἾΠΕΡ ἰϑἰαπαᾶβ ἤαρὰ ὈΥ, βουὴθ 
ἸΑΥΡΟΥ, 506. 5128}16, ἃπᾶὰ {ΠῸ }Ὶ Ψψοτα κ ἥτε ἴῃ 
σοἴουγ. Ὑὅε Α]8ο 88ὺν ἃπούῃου σου θεῖον, νυ ἢ 
οἰδίεβ. ἢ ἰἢ δηα γἵνειβ δηα 8688 δη6α ἰογαϑίβ δῃᾶ 
τηουηΐϊαίηθ. ΤΠ νὰ ἱπξεισεα ἴο 6 οὐὐ ονῃ ψγου]Ἱά. 

νε ἀεοἰειτηϊηθα ἴο ρὸ 51} ξαγΠ6Ὶ ἱπ]απα, 
νε τηοῦῖ νηδὺ ὑπο 08}} Π6 Μυϊζαγα ὨγΑρΌΟΠΒ, 
Δα ψογῈ διγεβίεα. Τηδβε ἀγα τθῃ τἱαΐῃρ οα Ἰδγρα 
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ἄνδρες ἐ ἐπὶ γυπῶν μεγάλων ὁ ὀχούμενοι καὶ καθάπερ 
ἵπποις τοῖς ὀρνέοις χρώμενοι" μεγάλοι γὰρ οἱ 
γῦπες καὶ ὡς ἐπίπαν τρικέφαλοι. μάθοι δ᾽ ἄν τις 
τὸ μέγεθος αὐτῶν ἐντεῦθεν" νεὼς γὰρ μεγάλης 
φορτίδος ἱ ἱστοῦ ἕκαστον τῶν πτερῶν μακρότερον 
καὶ παχύτερον φέρουσι. τούτοις οὖν τοῖς 1π- 
πογύποις προστέτακται περιπετομένοις τὴν γῆν, 
εἴ τις εὑρεθείη ξένος, ἀνάγειν ὡς τὸν βασιλέα' 
καὶ δὴ καὶ ἡμᾶς συλλαβόντες ἀ ἀνάγουσιν ὡς αὐτόν. 
ὁ δὲ θεασάμενος καὶ ἀπὸ , τῆς στολῆς εἰκάσας, 
Ἕλληνες ἃ ἄρα, ἔφη, ὑμεῖς, ὦ ξένοι; συμφησάντων 
δέ, Πῶς οὖν ἀφίκεσθε, ἔφη, τοσοῦτον ἀέρα διελ- 
θόντες; καὶ ἡμεῖς τὸ πᾶν αὐτῷ “διηγούμεθα. καὶ 
ὃς ἀρξάμενος τὸ καθ᾽ αὑτὸν ἡμῖν διεξήει, ὡς καὶ 
αὐτὸς ἄνθρωπος ὧν τοὔνομα ᾿Ενδυμίων ἀπὸ τῆς 
ἡμετέρας γῆς καθεύδων ἀναρπασθείη ποτὲ καὶ 
ἀφικόμενος. βασιλεύσειε τῆς χώρας" εἶναι δὲ τὴν 
γῆν ἐκείνην ἔλεγε τὴν ἡμῖν κάτω- φαινομένην 
σελήνην. ἀλλὰ θαρρεῖν τε παρεκελεύετο καὶ 
μηδένα κίνδυνον ὑ ορᾶσθαι: πάντα γὰρ ἡμῖν 
παρέσεσθαι ὧν δεόμεθα. Ἢν δὲ καὶ κατορ- 
θώσω, ἔφη, τὸν πόλεμον ὃν ἐκφέρω νῦν πρὸς τοὺς 
τὸν ἥλιον κατοικοῦντας, ἁπάντων εὐδαιμονέστατα 
παρ᾽ ἐμοὶ καταβιώσεσθε. καὶ ἡμεῖς ἠρόμεθα τίνες 
εἶεν οἱ πολέμιοι καὶ τὴν αἰτίαν τῆς διαφορᾶς" 
Ὁ δὲ Φαέθων, φησίν, ὁ τῶν ἐν τῷ ἡλίῳ κατοι- 
κούντων βασιλεύς --- οἰκεῖται γὰρ δὴ κἀκεῖνος 

26ο 

12 



Α ΤᾺΝ 5ΤΟΑΚΥ, 1 

νυϊζαγεβ 8ἃπα υδίηρ ἴπΠ6 ἱγάβθ ἔὉΣ ἤοῦβεβ. Τὴ6 
νυ] ζυγα5. ἀγα Ἰᾶῦρὲ ἃἂπὰ Ὁ πὰ τποϑῦ ρᾶγὺ Πᾶνε 
ἴτε Ποδαβ : γοὺ οδη ᾿πᾶρσε οὗ ὑπεὶν δἰζε ἴτοπι {6 
ἴαοῦ τῃδὺ Π6 τηδϑὶ οὗ ἃ ἰαῦρὲ τῃϑυοῃδηζιηδη 18. ποῖ 
50 Ἰοπρ' ΟΥ̓ 80 ὑπίοκΚ δβ ὅπ βιμδ)]εδὲ οὗ με 481}}5 ὑΠ6 
ὰνο.1 Της Ναυϊζυγε ὨΥΔΡΌΟΠΒ 816 ΠΟΙ 55] Π66 ἴο 
Πγ δρουῦ ὑΠ6 σουῃίγυ ἀπά Ὀτίηρσ θεΐοτα με Κίῃρ' ΔὴγῪ 
ΒΌΥΔΏΡΟΓΡ ΠΟΥ τηδῪ ἢπά, 50 οὗ οουγβα ἴΠ6Ὺ ἀγγοβϑιθα τ5 
δηα Ὀτουρῃῦ ἃ θεΐοτε ἢ. θη δ πᾶ Ἰοοϊκοα ιτι5 
ΟΥ̓ΘΥ Δῃα ἀγάννῃ ᾿ΐθ. σΟΠΟἸ 5] 005 γοχ ΟἿ οἰοίμ65, ἢς 

5814 : ““ΤΏΘΗ γοὺ ἃγὰὸ Οὐθαῖβ, ἃτα γου, βγη ροΥΒ ἢ 
8πα ν ἤθη νγὰ δϑβεηϊεα, “ ὟΥ 6]}, μον αἰὰ γου σεῦ Ποῖα, 

ὙΊΓΠ 50 το ΔΙ ἴο οἴΌβ5 ἢ ΥὙγ6 [το]ά Πΐτῃ 4]], δπὰ 
6 θερϑδη δῃά ἰο]ά 5 δρουῦ Ὠἰτηβο!  : ὑμᾶὺ 6 ἴοο ννᾶϑ5 
ἃ υτηδη μαΐηρ, ΕἸαγηηΐοι ὈΥ πϑῆηθ, 0 Πδα οποα 
βθέδθιη τὰν8ῃη6α ἔγοιη ΟἿ σοιπῦγυ ἴῃ ἢἷ5 βίθερ, δῃηα οἡ 
σοχηΐηρ ἵμ σα Δα θδθη τηδα6 Κίπρ οὗ με Ἰαπᾶ. Ηξς 
581 {πᾶὖ 5 σου γα5 ὑπ6 τχοοπ ἐμᾶὺ 51π65 ἀονῃ 
Οἢ 5.2 Ηε υτρεὰ ἃβ ἴο ἴακεα ποατῖ, Ὠονανου, δηά 
Βυδραοῦ Π0 αἀδηροδῦ, ἔογ να βου ἤᾶνα Ὄνου ῃῖηρ 
ὑμὰῖ ψὰ τεαυϊνρεα. “Αμπαᾶὰ [1 1 βυςορσοα,᾽ 514 ἢ6, 
“εἴη ἴΠ6 νὰν ψὨΙΟ. [ 81Πὶ ΠΟΥ τηὰϊκίπρ οἡ {6 Ρθορὶε 
οὗ ἴΠ6 δι, γου 514]] 1686 {π6 Παρρίοβὺ οἵ ᾿ῖνεβ. ψ ἡ ἢ 
τη6.᾿ γδ'ε βκβθα ψἘο {Π6 Θἤθυηυ ψ τα, ἃπα νι ῃδῦ ὑπ 6 
αυλῦγοὶ νγὰ5 ἃρουῖ. ““Ῥηδοιμοη, ̓  5814 Πα, “ (πες Κίηρ 
Οὗ τῃ6 ᾿πηδϊαπῦς οὗ 16 5ιη---οῦ [Ὁ 15 ἱπῃαθιοά,8 

1 ΟΕ Οὐνϑ854. 9, 322. 
2 ΤῈ βύουυ οὗ Απίοπίαβ Ἰϑορθηθβ που θα ἃ ἀελο μῖσα οἔ 

δ᾽ {|00 ἴο ὑμθ τηοοῃ (Ῥμοῦ. 111] 8). ΤΟΠΙΒΗΤΕ 8.180 Ἰποΐδη Ἐ 
οὐ Τ]εαγογιεηῖρριιβ 

“. Οὗ, [δοϊαμῦϊιιϑ 3, 23, 41: ““ϑηθοδ βᾶγ8 ὑμαῦ ὕ]θγθ πᾶνθ 
θθη ϑὑοίοβ 10 ταίβοα ἔμ «αθϑυϊοη οὗ ἈΒΟΡΙἱπρ ὕο {Π|6 δι 
ἅν ροριυ]δύϊοη οὗ 108 ονγῃ." 
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ὥσπερ καὶ "ἢ σελήνη --- πολὺν ἤδη πρὸς ἡμᾶς 
πολεμεῖ χρόνον. ἤρξατο δὲ ἐξ αἰτίας τοιαύτης. 
τῶν ἐν τῇ ἀρχῇ τῇ ἐμῇ ποτε τοὺς ἀπορωτάτους 
συναγαγὼν ἐβουλήθην ἀποικίαν ἐς τὸν ᾿Βωσφόρον 
στεῖλαι, ὄντα ἔρημον καὶ ὑπὸ μηδενὸς κατοι- 
κούμενον' ὁ τοίνυν Φαέθων. φθονήσας ἐκώλυσε 
τὴν ἀποικίαν κατὰ μέσον τὸν πόρον ἀπαντήσας 
ἐπὶ τῶν ἹἽἹππομυρμήκων. τότε μὲν οὖν νικη- 
θέντες --- οὐ γὰρ ἦμεν ἀντίπαλοι τῇ παρασκευῇ --- 
ἀνεχωρήσαμεν" νῦν δὲ βούλομαι αὖθις ἐξενεγκεῖν 
τὸν πόλεμον καὶ ἀποστεῖλαι τὴν ἀποικίαν. ἢν οὖν 
ἐθέλητε, κοινωνήσατέ μοι τοῦ στόλου, γῦπας δὲ 
ὑμῖν ἐγὼ παρέξω τῶν βασιλικῶν ἕνα ἑκάστῳ καὶ 
τὴν ἄλλην ὅπλισιν" αὔριον δὲ ποιησόμεθα τὴν 
ἔξοδον. Οὕτως, ἔφην ἐγώ, γιγνέσθω, ἐπειδή σοι 
δοκεῖ. 

Τότε μὲν οὖν παρ᾽ αὐτῷ ἑστιαθέντες ἐ ἐμείναμεν, 
ἕωθεν δὲ διαναστάντες ἐτασσόμεθα: καὶ γὰρ 
οἱ σκοποὶ ἐσήμαινον πλησίον εἶναι τοὺς πολε- 
μίους. τὸ μὲν οὖν πλῆθος τῆς στρατιᾶς δέκα 
μυριάδες ἐ ἐγένοντο, ἄνευ τῶν σκευοφόρων καὶ τῶν 
μηχανοποιῶν καὶ τῶν πεζῶν καὶ τῶν ξένων 
ουμμάχον: τούτων δὲ ὀκτακισμύριοι. μὲν ἦσαν 

ἹΙππόγυποι, δισμύριοι, δὲ οἱ ἐπὶ τῶν ,Δαχα- 
νοπτέρων. ὄρνεον δὲ καὶ τοῦτό ἐστι μέγιστον, 
ἀντὶ τῶν πτερῶν λαχάνοις πάντῃ λάσιον, τὰ 
δὲ ὠκύπτερα ἔχει θριδακίνης φύλλοις μάλιστα 
προσεοικότα. ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ Κεγχροβόλοι 
ἐτετάχατο καὶ οἱ ᾿ Σκοροδομάχοι. ἦλθον δὲ 
αὐτῷ καὶ ἀπὸ τῆς ἄρκτου σύμμαχοι, τρισμύριοι 
μὲν. Ψυλλοτοξόται, πεντακισμύριοι δὲ ᾿Ἄνεμο- 
δρόμοι: τούτων δὲ οἱ μὲν Ψυλλοτοξόται ἐπὶ 
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γοιι Κπονν, ἃ5 Ψ6]] 85 [Π6 Τηο00ῃ--- 5 66 δὖ νγὰῦ νν1}}} 

8 ἴῸΣ ἃ Ἰοῃρ' {1πὶ|6 πον. [ᾧ θαρδῃ ἴῃ {15 νγᾶγ. πος 

ὌΡΟΣ ἃ {πης 1 σαϊῃεγοα τορεῦμευ ὑῃ6 ροογεβῦ ρεορὶα 

ἴῃ Ὁ Κίηραοιῃ ἃπα ὑπαενγΐοοκ ἴο μ]δηῦ ἃ ΘΟΙ]ΟΩΥ͂ ΟἹ 

ὉπΠ6 Μογπίΐηρ ϑἴαν, ν ΒΙΟἢ ννὰ5 ΘἸΙΆΡΤΥ ἀπά πη παρ ίϊεα. 
Ρῃδοΐμοη ουαὖ οὗ 68] οῦϑΥ ἐπνναγίεα {Πα οοἰοηϊθαϊίοῃ, 

τηδουῦϊηρ τι5 Βα] ἔν αν αὖ πε Πεδά οὗ 5 Απὸ Ὠγάροοῃβ. 
Αὐ {παῖ ὕϊηθ νὰ ψοῦα Ὀϑαΐθη, Ὁ νὰ ψεῖα ποῖ ἃ 

τηλῖοἢ ἔοῦ {πθηὶ ἴῃ διγθηρίῃ, ἃπα νὰ τοϊγεαϊθα: 

πον, μονονοὺ, 1 ἀδβίγα ἴο δ κΚα ννᾶὺ ἃρδίῃ ἃηα ρ]δηὶ 

1τῃη68 οοΪ μην. ΠῚ γου νίβι, ὑμθ πη, γοὰ τᾶν ἴακε ραγὺ 
ννἱτἢ τὰς ἴῃ ὑΠ6 Ἔχρεαϊτίοη δηα 1 ν1}} σῖνο θῇ οὗ 

γοῖ ὁΠη6 οὗ ΤΥ τογὰ] νυ]ζαγεβ. δὴὐα ἃ οοιηρί εἴς ουὐβῇ. 

ν»ε 58}4}1} ἴακε πε ἢδθ]α ἴο-τοοόστον." “ΨΕΥΥ ψ6]},᾿ 
5814 1, “Ξ βίποα γοῦ ὑΠ|πκ 1Ὁ νε581.᾽ 

Τηαὶ πίρσιλ ψὰ βἰορρεά ποτε 85 ἷβ σαοβίβ, θυΐ 
αὖ ἀλυθγεαὶς ννα ἅτοθα 8Ππα ἴοοκ οὔν ροβίβ, [Ὁ γ ὑπῈ 
βδοουῦΐβ 5'ρηα οα ἰμαῖ ἴΠ6 ΘΠΘΙῺΥ ψν»ὰ8Β πθᾶγ. 1]16 

ΠΌΤΟΥ Οὗ ΟἿΥἿ ΔΙΤΩΥ νγ8ἃ8 ἃ Ὠυπαγεα ὑπμουδβαηά, ἀρατγὶ 
ἔγοσα {6 ρογίεγβ, με δηρίπαθουβ, πε πέδη ΤΥ δπα {6 
ἔογεῖσῃ 411165 ; οὗ [Π18 ἰοΐδ], εἰσιν ὑπουβαπα ψνεγα 
Νυϊΐαγε Ὠγάροομβ δα ὑννθηΐυ ὑπουβαπα ΟΥ̓ ββρ] υτλ6- 
τί ογθ. ΤῊς Οταββρ] αΠ16 15 4150 ἃ νΘΥῪ ἰάγρε τα, ψ Β]οἢ 
ἰηϑἰοδά οἵ μ]υχηαρα ἰδ 411 βῃδρργ νυ ὶῦῃ στὰβθα 8Δη6 ἢᾶ5 

ννἱηρδ νοὺν {κα Ἰεϊτυςα-ἰθᾶνθβ. Ναχὶ ἴο ἴμεϑε ὑπὸ 
Μ|ιΠεὐ-5Ποοΐοτθ δηὰ ὑπὸ Οὐδ] ο-ἤρηϊουθ ννεσα ροβίεα, 
ἙἘππαγτηΐοη αἶβο Ὦδα 411165 ψ]ο οᾶπηα ἔγοια {Π6 τοδῦ 
Βϑαγ--- ὑπιγῦγ ὑπουβδηα ΕἼΘ 4- ἄγ ΠΕΥ5 δηα ΠΥ ὑπουβαηα 
γοϊρίαπεῦτβ. Τῆς Ε]ΘΆ -ἀγομουβ τα ὁ ρῦθαὶ ἢθαβ, 
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ψυλλῶν μεγάλων ἱππάζονται, ὅθεν καὶ τὴν 
προσηγορίαν ἔχουσιν' μέγεθος δὲ τῶν ψυλλῶν 
ὅσον δώδεκα ἐλέφαντες: οἱ δὲ ᾿Ανεμοδρόμοι πεζοὶ 
μέν εἰσιν, φέρονται δὲ ἐν τῷ ἀέρι ἄνευ πτερῶν: ὁ 
δὲ τρόπος τῆς φορᾶς τοιόσδε. χιτῶνας ποδήρεις 
ὑπεζωσμένοκ κολπώσαντες αὐτοὺς τῷ ἀνέμῳ 
καθάπερ ἱστία φέρονται ὥσπερ τὰ σκάφη. τὰ 
πολλὰ δ᾽ οἱ τοιοῦτοι ἐν ταῖς μάχαις πελτασταί 
εἰσιν. ἐλέγοντο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ὑπὲρ τὴν Καπ- 
παδοκίαν ἀστέρων ἥξειν Στρουθοβάλανοι μὲν 
ἑπτακισμύριοι, ᾿Ἱππογέρανοι δὲ “πεντακισχίλιοι. 
τούτους ἐγὼ οὐκ ἐθεασάμην: οὐ γὰρ ἀφίκοντο. 
διόπερ οὐδὲ γράψαι τὰς φύσεις αὐτῶν ἐτόλμησα" 
τεράστια γὰρ καὶ ἄπιστα περὶ αὐτῶν ἐλόγετο. 

Αὕτη μὲν ἡ τοῦ ᾿Ενδυμίωνος δύναμις ἦν. 
σκευὴ δὲ πάντων ἡ αὐτή: κράνη μὲν ἀπὸ τῶν 
κυάμων, μεγάλοι γὰρ παρ᾽ αὑτοῖς οἱ κύαμοι καὶ 
καρτεροί: θώρακες δὲ φολιδωτοὶ πάντες θέρμινοι, 
τὰ γὰρ λέπη τῶν θέρμων συρράπτοντες ποιοῦνται 
ώρακας, ἄρρηκτον δὲ ἐκεῖ γίνεται τοῦ θέρμου τὸ 

λέπος ὥσπερ κέρας: ἀσπίδες δὲ καὶ ξίφη οἷα 
τὰ “Ἑλληνικά. ἐπειδὴ δὲ καιρὸς ἦν, ἐτάξαντο ὧδε: 
τὸ μὲν δεξιὸν κέρας εἶχον οἱ [Ἱππόγυποι καὶ ὁ 
βασιλεὺς τοὺς ἀρίστους περὶ αὑτὸν ἔχων: καὶ 
ἡμεῖς ἐν τούτοις ἦμεν: τὸ δὲ εὐώνυμον οἱ Λαχα- 
νόπτεροι" τὸ μέσον δὲ οἱ σύμμαχοι ὡς ἑκάστοις 
ἐδόκει. τὸ δὲ πεζὸν ἦσαν μὲν ἀμφὶ τὰς ἐξακισ- 
χιλίας μυριάδας, ἐτάχθησαν δὲ οὕτως. ἀράχναι 
παρ᾽ αὐτοῖς πολλοὶ καὶ μεγάλοι γίνονται, πολὺ 
τῶν Κυκλάδων νήσων ἕκαστος μείζων. τούτοις 

. 
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ἔγοιχ ὑνοἢ ὑπαν ρσεὺ {παὶνγ πᾶτη; ἴΠ6 ἢδδϑ 8ΓῈ 85 
Ἰαγρὲ ἃ5 ὕνϊνε εἰθβρῃδπῖβ. Τῆθ Μοὶ ρΙδηθυῦθ ΔΙῸ 
Ἰηΐδηΐγυ, ἴο ΡῈ βῦγαε, θαὺ ὑπογ Ηγ ἰῃ {Π6 δἷν νἱυπουΐ 
ψηρθ. ΑΒ ἴο {Π6 τϑηποῦ οὗ ὑπμεῖν Πρ, ΤΠῈΥ Ρὰ]]} 
πεῖ Ἰοὴρ ἔππῖο ἃρ ὑπγουρῃ {περ ρίγα]θβ, ἰδεῖ 
ἐπε ῬασρῪ [ο]45 41] νὴ νυἱπα δ8 1 ὉΠΕΥ νναῦα 581}5, 
ΔΗ ΔΥΘ ΟΔΥΡΙΘα Δ]οηρ Π|κὸ θοαΐβ. ΕῸΓ ὉΠ6 πχοβὺ ρᾶγὺ 
ὙΠῸ γῪ 8βθῖνα 85 Ιρῃϊ ᾿ηδηΐγυ ἴῃ Ὀαὺ}]|6. [Γ᾿ ννὰ5 8814, ἴοο, 
ἐπαὺ Π6 οἴατβ ονϑὺ (δρρδάοοϊα ψου]Ἱᾶ 86 πα βανθηΐυ 
ὉΠουβᾶη ΘΡδΙΤΟσΟΥ5 ἃΠ6 ἔνε τῃουβαπα (Υδης 
Ὀτγδροοῦβ. 1 αϊά ποῖ ρεῖΐ ἃ Ἰοοῖκ αὖ {Π6η], 85 ἔμεν αἱά 
ηοῦ ΟσοΙη6, 80 ἴ ἰᾶνὸ ποὺ νοηϊαυγοα ἴο νυῖζα δρουῦ 

ὉΠ 6 ῚΡ σμαγδοϊου ϑυϊοβ, ἔου ὑΠ6 βἴουθβ δροιυῦΐῦ ἔἤθ νεγα 
ννο Πα ΘΓ] ἃπα ἱπογθα!0}}6.1 

ΤἼα86, ψοσα [ῃς ἴογτοοβ. οἵ Εἰπαγιηΐοθ. ΤΠΘΥ δΔ]} 
84 Ππ6 βᾶτὴηθ δαυϊριηδηῖ --Ποϊπχοῖβ οὗ θεδὴβ ({Π6]γ 
βεᾶπβ δ᾽6 ἰαῖρεὲ δπα τουρῇῃ); 508] -οογβαϊαῖβ οὗ 
Ἰυρίπαβ (ὑΠπἸῸῪ 8ὲνν ἰοροῦμεσ [ΠῈ 5κὶπβ οὗ Ἰαρὶπεβ ἴο 
πᾶ Κα {Ππὲ σοτβο]οῖβ, ἃπα ἰπ ἐπᾶὺῦ σουπίτυ ἴῃς 5Κίη οὗ 
ἴΠ6 Ἰυρίπθε ἰ8 ἀπΌγθα κα} 6, ΠΚκ6 Πορη); 58}16145 
Δα βογαβ οὗ ἴῃ6 στεεῖ ραϊζετη. ὙΏθη {π6 ὑ]π}6 
σἄγη6, 6 ν ὕἴοοὶς ροϑβιτίοη ὑπυ5; οἡ {με τσ ψἱηρ, 
ἴη6 νυϊζαγτε Ὀγαροοηβ δὰ ὑπῸ Κίηρ, ψ ἢ ὑπε Ὀγαναβὺ 
ἀρουῦ ἴα (νγὲ ψεσα διηοηρ ὑπ 611); οἡ {με εἴ, [68 
Οὐϑδρ] υσηθδ ; ἴῃ 6 σαπῖγα, ὑπ6 411165, ἰΏ ψνῃαῖανον 
ἐογτηαϊίοη ὑμαν κε. ΤΠῈ ἱπέδηςγυ σᾶτὴθ ἴο δρουΐ 
ΒΙΧΟΥ τ1]]Π10Π, ἃπα ννὰβ ἀερίογεα 85 ἕο! ]οννβ. ϑρί δια 
ἴη ὑπαῖ σου ῦΥΥ ΓΘ ΠΌΤΊΘΓΟῸ5. δηά ἰᾶτρο, 4}1 οὗ {πεῖ 
ᾺΥ Ἰᾶυρεῦ ὑπᾶη ὑμ6 Ογοϊαάαδβ ἰβαηά5 5 ὙΤΠΕΥ ΨΈΓῈ 

1 Οὐμρδγα {116 τγούΐϊοθποα οὗ Ἠδγοάοίυβ (1, 193), Τμπογαϊᾷοβ 
(3, 113, θ), διὰ Τδοϊζαβ (αὐεγηι. 46 6). 
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προσέταξεν διυφῆναι τὸν μεταξὺ τῆς σελήνης καὶ 
τοῦ ᾿Ἑωσφόρου ἀέρα. ὡς δὲ τάχιστα ἐξειργά- 
σαντο καὶ πεδίον ἐποίησαν, ἐπὶ τούτου παρέταξε 
τὸ πεζόν" - ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Νυκτερίων ὁ Εἰὐδιά- 
νακτος τρίτος αὐτός. 

Τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εἶχον οἱ 
᾿Ἱππομύρμηκες καὶ ὁ ἐν αὐτοῖς Φαέθων' θηρία 
δέ ἐστι μέγιστα, ὑπόπτερα, τοῖς παρ᾽ ἡμῖν 
μύρμηξι προσεοικότα πλὴν τοῦ μεγέθους: ὁ 
γὰρ μέγιστος αὐτῶν καὶ δίπλεθρος ἦν. ἐμά. 
οντο δὲ οὐ μόνον οἱ ἐπ᾿ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ 

αὐτοὶ μάλεστα τοῖς κέρασιν" ἐλέγοντο δὲ οὗτοι 
εἶναι ἀμφὶ τὰς πέντε μυ ιάδας. ἐπὶ δὲ τοῦ δεξιοῦ 
αὐτῶν ἐτάχθησαν οἱ Αεροκώνωπες, ὄντες καὶ 
οὗτοι ἀμφὶ τὰς πέντε μυριάδας, πάντες τοξόται 
κώνωψι μεγάλοις ἐποχούμενοι" μετὰ δὲ τούτους 
οἱ ᾿Αεροκόρδακες, “ιλοί τε ὄντες καὶ πεζοί, πλὴν 
μάχιμοί γε καὶ οὗτοι" πόρρωθεν γὰρ ἐσφενδόνων 
ῥαφανῖδας ὑπερμεγέθεις, καὶ ὁ βληθεὶς οὐδ᾽ ἐπ᾽ ὀλί- 
γον ἀντέχειν ἐδύνατο, ἀπέθνησκε δέ, καὶ δυσωδίας 
τινὸς τῷ τραύματι ἐγγινομένης: ἐλέγοντο δὲ 
χρίειν τὰ βέλη μαλάχης ἰῷ. ἐχόμενοι δὲ αὐτῶν 
ἐτάχθησαν οἱ Καυλομύκητες, ὁπλῖται ὄντες καὶ 
ἀγχέμαχοι, τὸ πλῆθος μύριοι: ἐκλήθησαν δὲ Καυλο- 
μύκητες, ὅτι ἀσπίσι μὲν μυκητίναες ἐχρῶντο, 
δόρασι δὲ καυλίνοις τοῖς ἀπὸ τῶν ἀσπαράγων. 
πλησίον δὲ αὐτῶν οἱ Κυνοβάλανοι ἔστησαν, 
οὗς ἔπεμψαν αὐτῷ οἱ τὸν Σείριον κατοικοῦντες, 
πεντακισχίλμοι, ἄνδρες 2 κυνοπρόσωποι ἐπὶ βαλά- 

1 ἐπ᾽ ὀλίγον ΝΙ]έη : ὀλίγον Γ΄ 
2 ἄνδρες ΝΙ]όῃ : καὶ οὗτοι ἄνδρες Μἣ δ, 
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σΟΙ τ 55] "δα ὈΥ ἴδ Κίηρ' ἴο βρᾶῃ ῃ8 δἱν θεΐνθθη 
16 Μοοη δα {πε Μογηΐηρ ϑίαν 1 ἃ να, ΔΠα ἃ5 
ΒΟΟῚ ἃ5 δεν ἢδα ἢηϊβηεα πα ἢδὲ τηδᾶς ἃ ρμ]αίη, ἢ6 
ἀερ]ονεα ἢΐβ ἰηΐδηϊγσυ οὐ 10. Τεῖγ ἰοδάθιβ ψΕΥῈ 
Ον]οῖὶ 5οὴ οὗ Ἑαϊγν απο, δηα ἔν ο οὐ 5. 

ΑΒ. ἴο {πΠ6 δπϑιαῦ, οὁη πε Ἰεῖῦ ψεῦα ἔπε Απὶ 
᾿Βταροοηβ, ψ ἢ Πομ νὰ ΡΠδεῖΐμοη. ΤΊΘΥ ἅΥ6 νὉΥῪ 
Ιαῦρὲ θδαβὶ ψ ἢ νίηρϑ, κα τΠ6 δηΐβ ὑμαῦ γα Πᾶνα, 
ἐχοσρῦ ἴῃ 5ϊΖα : {ππῸ Ἰαγρεϑῦ μα ννὰβ ἔνο ἢυπάγεα ἔδεϊ 
Ἰοησ Τμαν {ποηγβεῖνοβ ἔουρηῖ, ἃ5. ψῈ}}] ἂἃ5. ὑπεὶν 
τί θγβ, Δα ταϑᾶςθ δβρθοί! γ ρσοοα ὑ56 οἵ ὑποῖν ἔδε]ουβ. 
ΤΠΟΥ ψ γα βδ1α ἴο πυσγραν ἀρουΐ ΠΗ͂Υ ᾿μουβαπα. Οἡ 
{πε τρις ψέεῦα ροβίεα [τἴῇῆ6 ϑΒΚγ-τηοξαυϊοαβ, 
ΠΤ Ρασΐηρ 4150 δρουὶ ΗΕ ὑπουβδηα, 411] δυο οβ 
γαϊπς ὁπ ἰᾶγρα τηοβαυϊῖοθβ. Ναοχῦ ἴο ἔθ ψϑτα {πα 
ΘΚγ-ἀδποοῦβ, ἃ βογύ οὗ Ἰισῃν ἱπέδληϊγυ, ἔουπ 40] 6 
πον ανϑῦ, {κα 4}1 ὑπε γαϑῦ, ἔου ὑπ6 Ὺ ϑ]υπρ γα ]15}165 αὖ 
Ἰοπρ' ἕᾶπρα, δῃὰ δΔῃγν τδῃ ὑπ ὕΠ6 γ 1 σου]α ποῖ πο] 
ουὖὐ ἃ ιηοϊῃηδηΐ, ὑὰὺ αἰεα, δῃηὰ ἢϊθ ψουπα ννὰβ 

τδ]οάοτουβΒ. ΤΉΘΥ ψνἜγῈ βαϊα ἴο δῃοϊηῦ ὑ]γ16 Ὁ τ 1581}65 
νυ τη] ον ροΐβδοη. Βεϑάς ὑπεῖὴ ψοτα ροβίεα ἰδ 
[1 Κ- τ ὈΒΠΓΟΟΏ.5, ἤδᾶνῪ ἰπίδηϊγΥ οιρ] ογεα αἵ οἷοβα 
αυδγίευβ, ἴδῃ ὑπουβαπα ἴῃ πύρα. ΤΏ Πδα ὑπεὲ 
ΠΔΙῺ6 Θ[Δ1Κ-Τ ΒΘ ΓΟΟΠῚΒ θεοϑα86 ὕΠ6Υ υϑ6α γη 5 ΓΟΟΙῚΒ 
ἴον 85}16145 δπὰ 5ἴ84}18 οὐ δβραγάριιβ [ὉΥ βρεᾶῦβ. ΝΘΑΥ 
{π᾿ πὰ βἰοοα ἴπ6 Ραρρυοοῦμβ, ῆο νγοσα βεηῦ ἢ ὈΥ 
Π6 ἱπῃαρίϊαπῖβ οὗ ἴῃς ΠὨορ-βῖαγ, ἥνε Ὁπουβὰπα ἀο0ρ- 
ἴλοεα πηθὰ ψῆο ἤρῃῦ οἡ {Π|π ὕδοκ οὗ ψἱηροά δοογηβ.2 

1 Ἡδεγοάοίιϑ (3, 102) [6115 οὗ δηΐβ Ὀΐρσθογ ὑπ 8ῃ ἔοχαϑβ. 
2 ἩἨδγοάούιβ (4, 191) 6}18 οὗ ἀορμ-πβοδάορα πο δπὰ οἵ 

ἢ 1655 μη θη νυ 10} ΘΥ68 1η ὑΠ|οὶν Ὀγεαβῦϑ. 
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ΤΗΕ ΝΨΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

νων πτερωτῶν μαχόμενοι. ἐλέγοντο δὲ κἀκείνῳ 
ὑστερίξειν τῶν συμμάχων οὕς τε ἀπὸ τοῦ Τ΄αλα- 
ξίου μετεπέμπετο σφενδονήτας καὶ οἱ Νεφελοκέν- 
ταῦροι. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν τῆς μάχης ἤδη κεκριμένης 
ἀφίκοντο, ὡς μήποτε ὥφελον' οἱ σφενδονῆται δὲ 
οὐδὲ ὅλως παρεγένοντυ, διόπερ φασὶν ὕστερον 
αὐτοῖς ὀργισθέντα τὸν Φαέθοντα πυρπολῆσαι τὴν 
χώραν. 

Τοιαύτῃ μὲν καὶ ὁ Φαέθων ἐπήει παρα- 
σκευῇ. συμμίξαντες δὲ ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἤρθη 
καὶ ὠγκήσαντο ἑκατέρων οἱ ὄνοι-- τούτοις γὰρ 
ἀντὶ σαλπιστῶν χρῶνται---ἐμάχοντο. καὶ τὸ 
μὲν εὐώνυμον τῶν Ηλεωτῶν αὐτίκα ἔφυγεν οὐδ᾽ 
εἰς χεῖρας δεξάμενον τοὺς Ἱππογύπους, καὶ ἡμεῖς 
εἱπόμεθα κτείνοντες" τὸ δεξιὸν δὲ αὐτῶν ἐκράτει 
τοῦ ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ εὐωνύμου, καὶ ἐπεξῆλθον οἱ 
᾿Δεροκώνωπες διώκοντες ἄχρι πρὸς τοὺς πεζούς. 
ἐνταῦθα δὲ κἀκείνων ἐπιβοηθούντων ἔφυγον ἐγκλίέ- 
ναντες, καὶ μάλιστα ἐπεὶ ἤσθοντο τοὺς ἐπὶ τῷ 
εὐωνύμῳ σφῶν νενικημένους. τῆς δὲ τροπῆς λαμ- 
πρᾶς γεγενημένης πολλοὶ μὲν ζῶντες ἡλίσκοντο, 
πολλοὶ δὲ καὶ ἀνῃροῦντο, καὶ τὸ αἷμα ἔρρει πολὺ 
μὲν ἐπὶ τῶν νεφῶν, ὥστε αὐτὰ ̓ βάπτεσθαι καὶ 
ἐρυθρὰ φαίνεσθαι, οἷα παρ᾽ ἡμῖν “δυομένου τοῦ 
ἡλίου φαίνεται, πολὺ δὲ καὶ εἰς τὴν γῆν κατέ- 
σταξεν, ὥ ὥστε με εἰκάξειν, μὴ ἄρα τοιούτου τινὸς 
καὶ πάλαι ἄνω γενομένου Ὅμηρος ὑπέλαβεν αἵ- 
ματι ὗσαι τὸν Δία ἐπὶ τῷ τοῦ Σαρπηδόνος θανάτῳ. 

᾿Αναστρέψαντες δὲ ἀπὸ τῆς διώξεως δύο τρό- 
παια ἐστήσαμεν, τὸ μὲν ἐπὶ τῶν ἀραχνίων τῆς 
πεζομαχίας, τὸ δὲ τῆς ἀερομαχίας ἐπὶ τῶν 
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Α ΤᾺΝ ΘΒΊΤΌΕΒΥ, 

[Ὁ νας δα {παῦ ἔμετε σγογα ἰατάγ 41}165 ἰπ ΡΒ δθ  μοπ 5 
οᾶ56, ἴοο---ἰ 6 5: 1προγβ ἡγῃοι ἢδ Δα ϑυχηχηομ δα ἔγοΐι 
ἴπΠῸ ΜΗΚΥ Κναν, ἀπά ἴπεῸ ΟἸουα-οεπΐδανθ. ΤῊ Ἰαΐζεν 
ἴο Ὀ6 80.016, δΥτνοα υδὲὴ ανον [ἴῃς μαΐ}]6 ννᾶβ ΟΥΘΥ 
( οπἱν παν δά ποῖ !); νυΐϊ ἴΠπΠ6 5] ροτβ αἸα ποῦ ρυΐ 
ἷἴπ 8 Δρρδᾶσδῃσοε δ 811. Οἡ δοοουῃῦ οὗ {Πϊ15, {Π6Ὺ 
58Υ, Ρηδοίμοη τγὰβ διτουβ ἢ ΤΠΘῚὰ δπα αἴεγνναγας 
ταναροα {Π6ῚὉ σου ΣΎ στ ἤγο. 

ΤΗΐβ, ὑΠθη, νὰ ἴΠ6 ΑΥΤΆ σι} ψϊοῃ ῬΠδοῖμοη 
οδῖὴθ οὐ. Φοϊπίηρ θαϊῖ]6 ἤθη πε ἢδαρβ δα θεεη 
βονπ δα {πὸ ἀοηοΥ5 οἢ Ποῦ) 581465 δα Ὀγαγϑα (ον 
πε Ὺ μδᾶ ἀοηκΚοΥ8 ΤῸΥ ἔτυτηραίθιβ), ἴπον ἰουρῃῖ, ΤῊΣ 
Ἰοῖῦ ψνίηρ οὗ {π6 ϑυπιΐεβ ἤδα δὖ οπςς, νι μποὰϊ ἀνε 
ταοοίνίηρ Π6 σμάγρὲ οὗ {πε νυϊζαγε Ηοῦβθ, δη να 
Ῥυγβαθα, οαὐτίηρ [ΠθῚ ἄονῃ. Βαὺ ὑπμεῖγν τἰσηῦ νἱπρ ροῖ 
πες μεΐϊεν οὗ ὑμε Ἰθε οὴ ουν 5146, ἂἀπα ἴῃς δ5γ-τηοϑ- 
αυϊΐζοεβ δάνδηςδα ἴῃ ρυγϑυὶῦ τἰρὴνῦ ἂρ ἴο {πε ᾿πἴδληΐγν. 

ΤΊδη, ἤδη {Π6 ᾿πίδηΥ οᾶπὰα ἴο ἴῃς γεβοῦθ, ὑπ 6 Ὺ 
ὑγόῖζα δπᾶ ἢσξεα, ἐβρεοῖία}]}γ ἃ5 ὕΠ6 Ὺ 8ᾶνν {πὲ  1Π6 ἔογοεθβ 
οἢ ὑποὶν Ἰοῦς δα θδθὴ ἀεἔβαϊεα. [1 ννᾶβ ἃ ρ]ογίοιιβ 
νἱοΐογγ, ἴῃ ὙΠΟ ΤΩΔΗΥ͂ ΘΓ ἴθ ἀνε δηα τηδην 
ΨΟΥΟ 5]41 ; 50 τχποἢ Ὀ]οοα ἢοννοα οἡ {πες οἰουάς {Ππᾶὶ 
«ἴον ψεγα ἀγεα δἃπα Ἰοοκεβα γε, 85 ὕΠπθν ἀὁ 1 ΟἿΓ 
οσουπίγυ ΜΘ ὑΠ6 501 ἰ5 βου πρ, Δηα 850 το ῇ 8150 
ἀτίρρεα ἄονγῃ οὐ πε εἀγῦ! ὑμαὺ 1 ψοπα δ ΠΟ ΠΟΥ 
βοιηδιπίηρ οὗ ἴ[Π6 βοτὺ αἱὰ ποῖ ἴδκΚε ρἷδοθ ἰῃ ἴῃς 5ΚΥ 
Ἰοηρ ᾶ5ο, ἤδη ΗομλΟΓ Βαρροβδα {πὶ Ζευβ ᾿Δα βεηΐ 
8 ταῖῃ οὗ Ὀ]οοα οπ δοοουηῦ οἵ {πε ἀφδαὶἢ οἵ ϑαγρεάοῃ. 
δὴ να ᾿ιδα γεϊυγηδα ἔγοχῃ ὑΠ6 ραγβιῖ να δεῖ αΡ 

ἔννο ὑτορ 68, οη6 οἱ Π6 βρίἀδν- 6 058 ἔου [Πὲ ἱπέδ  ΥΥ 
μά0Πε δπά {ΠῸ οὐδοῦ, ἴον ὑπε βκγ βαῖ!!ε, ου {Π6 ο]ουάϑ. 

1.71... 10, 459. 
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ΤῊΝ ΨΟΒΚΘ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

νεφῶν. ἄρτι δὲ τούτων γινομένων ἠγγέλλοντο 
ὑπὸ τῶν σκοπῶν οἱ Νεφελοκένταυροι προσελαύ- 
νοντες, οὺς ἔδει πρὸ τῆς μάχης ἐλθεῖν τῷ Φαέ- 
θοντι. καὶ δὴ ἐφαίνοντο προσιόντες, θέαμα 
παραδοξότατον, ἐξ ἵππων πτερωτῶν καὶ ἀνθρώ- 
πων συγκείμενοι' μέγεθος δὲ τῶν μὲν ἀνθρώπων 
ὅσον τοῦ Ῥοδίων κολοσσοῦ ἐξ ἡμισείας ἐς τὸ ἄνω, 
τῶν δὲ ἵππων ὅσον νεὼς μεγάλης φορτίδος. τὸ 
μέντοι πλῆθος αὐτῶν οὐκ ἀνέγραψα, μή τῳ καὶ 
ἄπιστον δόξη---τοσοῦτον ἦν. ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν ὁ 
ἐκ τοῦ ζῳδιακοῦ τοξότης. ἐπεὶ δὲ ἤσθοντο τοὺς 
φίλους νενικημένους, ἐπὶ μὲν τὸν Φαέθοντα ἔπεμ- 
πον ἀγγελίαν αὖθις ἐπιέναι, αὐτοὶ δὲ διαταξάμενοι 
τεταραγμένοις ἐπιπίπτουσι τοῖς Σεληνίταις, ἀτάκ- 
τως περὶ τὴν δίωξιν καὶ τὰ λάφυρα διεσκεδασ- 
μένοις: καὶ πάντας μὲν τρέπουσιν, αὐτὸν δὲ τὸν 
βασιλέα καταδιώκουσι πρὸς τὴν πόλιν καὶ τὰ 
πλεῖστα τῶν ὀρνέων αὐτοῦ κτείνουσιν" ἀνέσπασαν 
δὲ καὶ τὰ τρόπαια καὶ κατέδραμον ἅπαν τὸ ὑπὸ 
τῶν ἀραχνῶν πεδίον. ὑφασμένον, ἐμὲ δὲ καὶ δύο 
τινὰς τῶν ἑταίρων ἐζώγρησαν. ἤδη δὲ παρῆν καὶ 
ὁ Φαέθων καὶ αὖθις ἄλλα τρόπαια ὑπ᾽ ἐκείνων 
ἴστατο. 

Ἡμεῖς μὲν οὖν ἀπηγόμεθα ἐς τὸν ἥλιον αὐθη- 
μερὸν τὼ χεῖρε ὀπίσω δεθέντες ἀραχνίου ἀποκόμ- 
ματι. οἱ δὲ πολιορκεῖν μὲν οὐκ ἔγνωσαν τὴν 
πόλιν, ἀναστρέψαντες δὲ τὸ μεταξὺ τοῦ ἀέρος 
ἀπετείχιξον, ὥστε μηκέτι τὰς αὐγὰς ἀπὸ τοῦ ἡλίον 
πρὸς τὴν σελήνην διήκειν. τὸ δὲ τεῖχος ἦν διπλοῦν, 
νεφελωτόν' ὥστε σαφὴς ἔκλειψις τῆς σελήνης 
ἐγεγόνει καὶ νυκτὶ διηνεκεῖ πᾶσα κατείχετο. 

1 ἀτάκτως δοῃψψαγίζ : ἀτάκτοις Μ 5, 
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Α ΤΗΌΒ 5ΤΟΒΥ, 1 

νε νεῦεὲ Ἰυβῖ ἀοίηρ {πΠὶ8 θη {Ππ6 βοουῖβ ταρογῖεα 
{πΠᾶὺ {πΠ6 (ΟἸουα-οοηΐδιγβ, νγνῆο 5που ἃ πᾶνο οοιης ἴο 
ΡΒ οπ᾿ 5 δὰ Ῥεΐογε {Π|| αῦς] 6, σσεσα δαναποίηρ᾽ 0 
08. Βεΐοσγε να Κπὸν ἰΐ, {ΠῸΥ ΨΟΥῈ σομηΐηρ ΟἿ ἴῃ 
ΡΪαΐῃ εἰρηΐ, ἃ τηοϑῦ ὈΠρΆγΆ]16]6α βρεοῖδο]α, μεϊηρ ἃ 
σοι παύίΐζοῃ οὗ νἱηραα Ποῦβθβ δηα θη. ἴῃ 5|Ζε {πε 
ἸΏΘη ΨΜΕΙῈ ἃ5 ἰδῦρε ἃ5 πε Οοοββθὰβ οἵ Βα 65. ἔγομι 
[πΠ6 νναϊϑὺῦ ὕρ, )ηαἃ ἴδ ἤοΟΥΒ65 ὑγεῦῈ ἃ5 ἰᾶγΓρὲ ἃ5 ἃ σγεαῦ 
ΤΟΥ Βαπθδη. ΤΠΘΙΓ ΠΌΡΟΥ, Ὠόονανοσ, 1 Ιοᾶνα 

ὈΠΙΘΟΟΤαΘα ἴου ἔδαν ὑπὰῦ ϑβϑοιθθοπθ ΤΥ ὑμῖηκ ἰΐ 
Ἰπογθά! 06, ἰδ ννγὰβ 580 ρσγεαῖ. ΤΠπεὶν ᾿αδου νγὰ8 ὑπ6 
Ατὐοθοῦ του ὑΠπΠῸ Ζοαϊαο. ὉΥ̓Ώ δα ὑΠῈῪ 8ἂνν ὑπαῖ ὑΠεῚν 
ἔτίεπᾶθ δὰ θεθὴ αεδἔδαϊεα, {πδῪ βδεπῦ ψοσταὰ ἴο 
Ῥῃδεῖδποι ἴο δάνϑδῃος δραΐῃ, δπὰ ὑὕπθῃ, οα ὑπ εὶγ ον 
δοσουηῦ, ἴῃ ΤΟΡΌΪΑΓ ἔογιπαίοη [6}1 οὐ ἴῃς ἀϊδοτάογθα 
Μοοῃηΐϊοβ, ψο πδα ὈΓΌΚΘΗ γϑηκ8 δηα βοδίςζεγθα ἴο 

Ρυΐβας δηα ἴο ρυπαου. Τῆονυ ρυΐ μοι 8}} ἴο ἢἸρ]ῖ, 
Ρυγβακα {Π|| Κίπρ' Πἰγηβ6] ἴο ἴΠ6 οἰζγ απὰ Κι]]6α τηοβὺ 
ΟΥ̓ Π15 υἱγαβ; ὕπδνῪ ῥ᾽ υοκεα ἀρ ὉΠ ἔγορδβ ἃπα ονοῦ- 
τ ἴΠ6 ψΠ0]6 ρμ]αὶπ νγηνθῃ ὈΥ ἴΠ6 ΒρΊ1 65, )ἃηα πεν 
οδρίυγεα τὴ6 νἱτἢ ὕνο οὗ τὴν οοιηγδάθθ. ΒΒ. {18 
ἔπη ῬΠδεῖποη ἴοο ννᾶὰβ ργεβθηῖ, ἃπα οὔδεὺ χορ 68 
ΘΓ θα ΐηρ βαεῦ ἃρ Ὀγ {πεῖν 5146. 

Α5 ἴογ υ8, ὲ ψεῦε ἴδκβῃ ΟἹ ἴο {Π6 δὰ {πὰ ἀδΥ, 
ΟἿ δαπάβ [ἰεὰ δι πα οὐν ῬδοκΚ8 ψ Ὁ ἃ βεοῦοη οὗ 
βρίάεν-ερ. ὙΤηῈ δηθὴν ἀδθοϊάδα ποῖ ἴο ἰᾶὰὺ βίερε 
ἴο {πε οἷΐγ, Ρυΐ οχ {πε} ννᾶὺ ὕδοὶς {πδγ θυ} ἃ 
νγ4}} ὑπτοῦρ {Π6 αἷγ, 80 ὑπΠαὺ ὑὉΠπΠ6 τὰγβ οἵ ἴῃ ϑῃ 
Βῃου]α πὸ ᾿Ιοηροῦ τεᾶο} ὑπῸ τηοοη. ΤῈ νγᾺ}}] ννδβ 
ἄουθ]α, τπδάε οὗ εἸουάα, 80 {πᾶἴ ἃ σε μα ἷη6 δα] 1086 οὔ Π 6 
ΙΏ000 ἴοοκ ρμΪάςα, πα 5116 νγὰβ οοιῃρ᾽ εἴα] δηϑῃγουδεα 
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ΤῊΝ ΜΌΚΒΚΘ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

πιεζόμενος δὲ τούτοις ὁ ̓ Ενδυμίων πέμψας ἱκέτευε 
καθαιρεῖν τὸ οἰκοδόμημα καὶ μὴ σφᾶς περιορᾶν ἐν 
σκότῳ βθιοτεύοντας, ὑπισχνεῖτο δὲ καὶ φόρους 
τελέσειν καὶ σύμμαχος ἔσεσθαι καὶ μηκέτι 
πολεμήσειν, καὶ ὁμήρους ἐπὶ τούτοις δοῦναι 
ἤθελεν. οἱ δὲ περὶ τὸν Φαέθοντα γενομένης δὲς 
ἐκκλησίας τῇ προτεραίᾳ μὲν οὐδὲν παρέλυσαν τῆς 
ὀργῆς, τῇ ὑστεραίᾳ δὲ μετέγνωσαν, καὶ ἐγένετο 
ἡ εἰρήνη ἐπὶ τούτοι' κατὰ τάδε συνθήκας 
ἐποιήσαντο ᾿Ἡλιῶται καὶ οἱ σύμμαχοι πρὸς 
Σεληνίτας καὶ τοὺς συμμάχους, ἐπὶ τῷ καταλῦσαι 
μὲν τοὺς Ηλειώτας τὸ διατείχισμα καὶ μηκέτι ἐς 
τὴν σελήνην ἐσβάλλειν, ἀποδοῦναι δὲ καὶ τοὺς 
αἰχμαλώτους ῥητοῦ ἕκαστον χρήματος, τοὺς δὲ 
Σεληνίτας ἀφεῖναι μὲν αὐτονόμους τούς γε 
ἄλλους! ἀστέρας, ὅπλα δὲ μὴ ἐπιφέρειν τοῖς 
᾿Ἡλιώταις, συμμαχεῖν δὲ τῇ ἀλλήλων, ἤν τις ἐπίῃ: 
φόρον δὲ ὑποτελεῖν ἑκάστου ἔτους τὸν βασιλέα 
τῶν Σεληνιτῶν τῷ βασιλεῖ τῶν Ηλιωτῶν δρόσον 
ἀμφορέας μυρίους, καὶ ὁμήρους δὲ σφῶν αὐτῶν 
δοῦναι μυρίους, τὴν δὲ ἀποικίαν τὴν ἐς τὸν 
᾿Βωσφόρον κοινῇ ποιεῖσθαι, καὶ μετέχειν τῶν 
ἄλλων τὸν βουλόμενον’ ἐγγράψαι δὲ τὰς συνθή- 
κας στήλῃ ἠλεκτρίνῃ καὶ ἀναστῆσαι ἐν μέσῳ τῷ 
ἀέρι ἐπὶ τοῖς μεθορίοις. ὥμοσαν δὲ ᾿ἩἩλιωτῶν μὲν 
Πυρωνίδης καὶ Θερείτης καὶ Φλόγιος, Σεληνιτῶν 
δὲ Νύκτωρ καὶ Μήνιος καὶ Πολυλάμπης. 

1.)ε ἄλλους Γ΄: γε ἀλλήλους ὥ. Νοῦ ἴῃ οὔπεῦ Μϑ . 
πλανητοὺς δομγγδγίζ. 
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Α ΤΕᾺΌΕΒ 5ΤΟΒΥ,Ι 

ἴῃ ἀπ το Κοη πἰρῃῖ. Ηδιὰ ργεβθθα Ὀγ {Π18, ΕἸ υτῖοη 
βεηὖὗ δηα ερρεα ὕπδϑὰ ἴο ρὶ}} ἄοννῃ {Π|6 οοπδύγιοιοη 
δα ποὺ ἰεὺ ὑΠδπὶ 1εδα ὑΠεὶν ᾿ἴνεβ ἴῃ ἀγκηθθθ. Ηθ 
ΡΙΟΠ ΒΕ α ἴο ΡΥ ὑὐρυΐθ, ἴο θῈ δὴ αδἷγ ἂπᾶ ποῖ ἴσ 
ἸΏΔΚΕ ΨΥ δραῖῃ, ἅπαὰ νοϊαπίεοιεα ἴο ρσίνα Ποβίαροϑ 
ἔου 411 {πη15. Ρῃδεύμπουῃ ἃπμὰ ἢ ρϑορὶε μοὶὰ ἵνο 
ἈΒΒΘΙΔ 1168 ; Οα πε ἢγδ᾽ ἀν που α]α ποῖ ἰᾶν ἃϑὶάς ἃ 
ρᾶγίοϊς οὗ {πεὶν δῆρογῦ, Ραῦ οα {116 βεβοοπᾶ αδύ {ΠῸῪ 
βοΐϊεηδα, ἃπα {Π6 ρϑᾶσθ ννὰβ τηδάβ οἡ ἴπε686 ὑδυΊη8 :} 

Ου {Ππ6 [0]]ονηρ σοπα 05 ὕΠ6 δῖ ζεβ πα {116 ὶγ 
811165 γαᾶκα ρϑᾶσα νι τῃς6 Μοοπίϊαβ 86 {Π6]} 8}1165, 
ἴο νἱῦ : 

Τηδὺ {πὲ Θυηϊ65 ἴδαν ἄονῃ ᾿ς αἰνΙαΐϊηρ-νν4}} δηθὰ 
ἄο ποῖ ἰηναάς {Π6᾿ τπόοῃ αϑϑϊη, ἃηα ὑϊπιαῇ Π6Υ τᾶ κα 
ΟΥΘΥ {Π6 ὈΓΒΟΠΕΟΙΒ οὗ ψγ, δῇ δὖ ἃ βεὺ γϑηβουῃ ; 

ἘΠαῖῦ ἴπε6 Μοοῃῖζεβ ροσῖϊῦ {Π6 δἴαγϑ ἴω "6 δαϊοηο- 
τοῦ, ἃΠα 60 ποὺ τᾶ]. 6 νγᾶγ οὐ ἴῃς ϑυηίϊοβ ; 

ἘΠαῦ δδοὴ οουπίγυ δἱα ὑμ6 οὔμον 1 1 θὲ αἰϊδοῖκεὰ ; 
Ταῦ ἴῃ γεαῦὶν ὑσϊραΐε ἴῃς Κίηρ οὗ ὑπ6Ὸ6ὶ Μοοῃῖζεϑ 

ΡΑΥ ὑπεα Κίηρ οὗ Πε6 δυπίζεαβ ἴδῃ {Ππουβαηα ρα] ]οη5 οὗ 
ἄεν, πα {Ππᾶὺ ἢς σίνε ἴδῃ ὑπουβαημα οὗ ἢϊ8 ρεορίβ ἃ8 
Ὠοβίδραεβ ; 

ΤΠαῦ ὅΠὸ σοϊοην οὐ πε Μογπΐηρ αν ΡῈ ρμ͵αηἰεα 
ἴῃ ΘΟΙΏΤΏΟΙ, Δα [μα΄ Δι γοπα εἶδα ΠΟ 80 ἀ65165 ΙΩΔΥ͂ 
ἴαϊκο ραγῦ ἴῃ 1; 

Τμπαῖ {Πς ἐρθαῖν ΡῈ ἰπβουί γεᾶ οἱ ἃ 518} οὐ δἰ δοϊγυχη 
Δα 8εῦ ὮΡ ἰπ πα -αἰν, οα ὑΠπ6 σου ΟΠ. ΘΟΠΗΠ68. 

Αἰἰοοιϊοθα υὑπάρὺ ἢδπα δηα 568]. 

(δον ἰλδ ϑιεριὶέ65) (δον ἐλε Μοοπι(ε5) 
ΕἸ ΓΈ γασα ΠλαγκΙησ 
ῬΆγοΠΟΓ ΜοομΥ 
Βυγῃ8 ΑἸΠεῖρσιῦ 

1 Οοιηραγα ὑ}|6 Αὐμοηΐδη- δραγίαπ ὑγθαῦν, Τῆιαο. ὅ, 18. 
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ΤῊΗΕ ΜΨΟΒΚΚΒ ΟΕ ΠΤΌΟΛΙΑΝ 

Τοιαύτη μὲν ἡ εἰρήνη ἐγένετο: εὐθὺς δὲ τὸ 5] 
τεῖχος καθῃρεῖτο καὶ ἡμᾶς τοὺς αἰχμαλώτους 
ἀπέδοσαν. ἐπεὶ δὲ ἀφικόμεθα ἐς τὴν σελήνην, 
ὑπηντίαζον ἡμᾶς καὶ ἠσπάξοντο μετὰ δακρύων οἵ τε 
ἑταῖροι καὶ ὁ ̓ Ενδυμίων αὐτός. καὶ ὁ μὲν ἠξίου με! 
μεῖναί τε παρ᾽ αὐτῷ καὶ κοινωνεῖν τῆς ἀποικίας, 
ὑπισχνούμενος δώσειν πρὸς γάμον τὸν ἑαυτοῦ 
παῖδα" γυναῖκες γὰρ οὐκ εἰσὶ παρ᾽ αὐτοῖς. ἐγὼ δὲ 
οὐδαμῶς ἐπειθόμην, ἀλλ᾽ ἠξίουν ἀποπεμφθῆναι 

, 3 Ν , ς .» 50. 2 Δ 
κάτω ἐς τὴν θάλατταν. ὡς δὲ ἔγνω ἀδύνατον ὃν 
πείθειν, ἀποπέμπει ἡμᾶς ἑστιάσας ἑπτὰ ἡμέρας. 
ἋΑ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ διατρίβων ἐν τῇ σελήνῃ 

κατενόησα καινὰ καὶ παράδοξα, ταῦτα βούλομαι 
εἰπεῖν. πρῶτα μὲν τὸ μὴ ἐκ γυναικῶν γεννᾶσθαι 
αὐτούς, ἀλλ’ ἀπὸ τῶν ἀρρένων" γάμοις γὰρ τοῖς 
ἄρρεσι χρῶνται καὶ οὐδὲ ὄνομα γυναικὸς ὅλως 
ἴσασι. μέχρι μὲν οὖν πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν 
γαμεῖται ἕκαστος, ἀπὸ δὲ τούτων γαμεῖ αὐτός" 
κύουσι δὲ οὐκ ἐν τῇ νηδύϊ, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς γαστροκνη.- 
μίαις" ἐπειδὰν γὰρ συλλάβῃ τὸ ἔμβρυον, παχύ- 
νεταν ἡ κνήμη, καὶ χρόνῳ ὕστερον ἀνατεμόντες 
ἐξάγουσι νεκρά, θέντες δὲ αὐτὰ πρὸς τὸν ἄνεμον 
κεχηνότα ζῳοποιοῦσιν. δοκεῖ δέ μοι καὶ ἐς τοὺς 
“Ἕλληνας ἐκεῖθεν ἥκειν τῆς γαστροκνημίας τοὔνομα, 
ὅτι παρ᾽ ἐκείνοις ἀντὶ γαστρὸς κυοφορεῖ. μεῖζον 
δὲ τούτου ἄλλο διηγήσομαι. γένος ἐστὶ παρ᾽ 
αὐτοῖς ἀνθρώπων οἱ καλούμενοι Δενδρῖται, γίνεται 
δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. ὄρχιν ἀνθρώπου τὸν δεξιὸν 
ἀποτεμόντες ἐν γῇ φντεύουσιν, ἐκ δὲ αὐτοῦ δένδρον 

᾿ με Ἠδευνθγάθῃ : τοῦ 'π Μ58. 
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Α ΤΕ 5ΤΟΕΝΥ, 

Οπ ὑδποςβα ἤδυτὴβ ρεᾶοα ψὰβ τηδΔᾶδ, ἀπ {{π᾿π|ὴ {Π6 νν8]]} 
νᾶ 5 ὕοΤἢ ἀοννῃ ἂὖ ΟΠΟ6 Ἀπ νγὲ ῬΓ ΒΟ 5 εΓῈ γεβίογεα. 
νη δὴ ννὰ γεδοῃδα [{Π6 τηόϑοῃ ψὲ ΨψΈγα τηδῦ ἃπα θαυ }}γ 
νγ]σοπη6α ΟΥ ΟΥ̓ σοϊηγᾶ6β 8πα Ὀγ Εἰπαγτχηΐοη ᾿ΐπ- 
561. Ηδ νδηΐθα τὴς ἴο βίαν νῦν Πΐπλ ἃπα 7οΐῃ {πῸ 
ΘΟΪΟΠΥ, Ρῥγομπηϊδίηρ ἴο ρσίνε 286 [8 ΟὟ 800η ἴῃ 
ΤΩΔΙΤΑρ6--ΠῈγῸ ἃ ΠῸ ΜΟΙΏΘη ἰῃ ὑπαὶ ΘΟΙΠΙΓΥ. 

Βυῦ 1 ννὰβ ποὺ ἴο ὕὈὲ ρογβυδαδά ; [ἀββᾶ ]ιἴτῃ ἴο ]εῦ 
ΙῺ6 ρῸ ἀοψῃ ἴο {Π6 58ε6ἃΔ. Ώ θη ἢ ρετοεῖνοα {πᾶῦ μὲ 
σου ποῖ ρῥγενα! Οὐ πι|6, 6 ἰοῦ 8 φ9Ὸ δεν 
εηὐου δι ηρ᾽ 5 ἴογ βανϑι ἀΔγ5. 

Ιὴ {πὸ ᾿ἰπῖευναὶ, ψνἢ1]6 1 ννὰβ Πἰνίηρ οα ὑῃ6 Τηοοῃ, 

Ὶ οὔϑευνθα βοόπθ βἴδησε 8η ψοπαουα}! {Π]πρδ 
ὑπαῦ 1 ψ 8 ἴο βρεὰκ οὗ ἴῃ {πε ἤγβι ρδοα ἔῃε γα ἰβ 
[η6 ἔδλεῦ παῦ {ΠΕῈΥ ἀγα ποῖ Ῥογὰ οὗ ψοιπθῃ ὑυΐ οὗ 
ΙΏΘΗ : [ΠΟΥ ΠΊΔΥΤῪ Π]6 ἢ πα ὁ ποῖ ὄνθῃ Κπον {Π|6 
ψνΟΤα ψοϊηδη δὖ 41}} [ῖἢρ ἴο {πΠπ ἅρὲ οὗ ἐνεηΐγ-ῆνε 
6801} 185 ἃ ψυ] 86, δπα ὑπΠογεδευ ἃ Πυ5ρᾶπα. ΤΠΟΥ 
ΠΑΥΤῪ {πο ῖν ἙὨΠ]Πα γα ἴῃ [μ6 οα]ὲ οὗ {πε Ἰερ ἱπβίεδα οὗ 
16 "6 γν. θη οοποδρύϊοῃ ἴαῖκαβ ρΐδοα ἴῃς οδ] 
Ὀεαρίηβ ἴο 55 Χ2 εκ]. [ἢ οοῦγεα οὗ ἔϊηε ὑπδν οαὖ Ὁ ορεὰ 
δα ἀε]ίνεῦ [Π6 ομΠα ἀκα, δπα πθη ὑπὸ γ Ὀγίηρ ἰὐ 
ἴο 6 ὃν ρυϊζηρ τ ἴθ ἴπΠ6 ψ πα νὴ ἢ 105 τπουτῇ 
ΟΡθη. [{ βδϑιῃβ ἴο τη86 {πᾶ Π6 ἴδγηι “ "6 }}]γ οὗ ὑῃ 6 
Ἰερ 1 φᾶηθ ἴο 8 Οτεεκβ ἔγοση ὑπεῖο, βῖπος {Π6 ἰὲρς; 
ΡΟυοσΒ ἐπε Τὰ πούϊομ οὗ ἃ 6 }}]ν νὰ ἴθ. Βα 
ννἢ}} [6}} γου Ββοπιδιἱηρ Εἰ586, 511}}} τόσα ψοπα θῇ. 
ΤΟΥ πᾶνε ἃ Κιπά οὗ τὔθρὴ ψῃοῖὰ ὑπον ολ}} ὑπ6 
Αὐθούθα]β, νῃο ἀγῦὰὲ Ὀγουρῃῦ ἰηἴο ἔπε νου] ἃ58 ἔο]]ον8: 
Εχβθοϊηρ ἃ πηδη᾽5 Πρ] σα 8] σ]άπα, ὑμ Ὺ ρμ]δηὶ ἰἰ 
ἴῃ ἴπε στουμπα, ΕἾοπι Ὁ σιονβ ἃ ΝΟΥ ἰάτρε ἴγεε οὗ 

1.1.6. οδ]ὶ οἵ ῃὉὴ6 [6ρ. 
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ΤΗΕ ΝΟΕΚΒ ΟΕ ΠΓΌΟΙΑΝ 

ἀναφύεται μέγιστον, σάρκινον, οἷον φαλλός" ἔχει 
δὲ καὶ κλάδους καὶ φύλλα: ὁ δὲ καρπός ἐστι 
βάλανοι πηχνυαῖοι τὸ μέγεθος. ἐπειδὰν οὖν 
πεπανθῶσιν, τρυγήσαντες αὐτὰς ἐκκολάπτουσι 
τοὺς ἀνθρώπους. αἰδοῖα μέντοι πρόσθετα ἔχουσιν, 
οἱ μὲν ἐλεφάντινα, οἱ δὲ πένητες αὐτῶν ξύλινα, 
καὶ διὰ τούτων ὀχεύουσι καὶ πλησιάζουσι τοῖς 
γαμέταις τοῖς ἑαυτῶν. ἐπειδὰν δὲ γηράσῃ ὁ 
ἄνθρωπος, οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ’ ὥσπερ καπνὸς 
διαλυόμενος ἀὴρ γίνεται. τροφὴ δὲ πᾶσιν ἡ αὐτή" 
ἐπειδὰν γὰρ πῦρ ἀνακαύσωσιν, βατράχους ὀπτῶ- 
σιν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων: πολλοὶ δὲ παρ᾽ αὐτοῖς 
εἰσιν ἐν τῷ ἀέρι πετόμενοι" ὀπτωμένων δὲ περι- 
καθεσθέντες ὥσπερ δὴ περὶ τράπεζαν κάπτουσι 
τὸν ἀναθυμιώμενον καπνὸν καὶ εὐωχοῦνται. σίτῳ 
μὲν δὴ τρέφονται τοιούτῳ" ποτὸν δὲ αὐτοῖς ἐστιν 
ἀὴρ ἀποθλιβόμενος εἰς κύλικα καὶ ὑγρὸν ἀνιεὶς 
ὥσπερ δρόσον. οὐ μὴν ἀπουροῦσίν γε καὶ ἀφο- 
δεύουσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τέτρηνται ἧπερ ἡμεῖς, οὐδὲ 
τὴν συνουσίαν οἱ παῖδες ἐν ταῖς ἕδραις παρέχουσιν, 
ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἐγνύαις ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίαν'" 
ἐκεῖ γάρ εἰσι τετρημένοι. 

Καλὸς δὲ νομίζεται παρ᾽ αὐτοῖς ἤν πού τις 
φαλακρὸς καὶ ἄκομος ἢ, τοὺς δὲ κομήτας καὶ 
μυσάττονται. ἐπὶ δὲ τῶν κομητῶν ἀστέρων τοὐ- 
ναντίον τοὺς κομήτας καλοὺς νομίζουσιν: ἐπεδήμουν 
γάρ τινες, οἱ καὶ περὶ ἐκείνων διηγοῦντο. καὶ μὴν 
καὶ γένεια φύουσιν μικρὸν ὑπὲρ τὰ γόνατα. καὶ 
ὄνυχας ἐν τοῖς ποσὶν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντες 
εἰσὶν μονοδάκτυλοι. ὑπὲρ ἣ τὰς πυγὰς ἑκάστῳ 
αὐτῶν κράμβη ἐκπέφυκε μακρὰ ὥσπερ οὐρά, 
θάλλουσα ἐς ἀεὶ καὶ ὑπτίου ἀναπίπτοντος οὐ 
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Α ΤᾺΝ 5ΤΟΒΥ, 1 

ἤεβι, γυαβθι)ηρ ὕΠ6 Θθ]οα οὗ ΡῬυίδραβ: 1Ὁ Πὰς 
ὈΓΔΠΟΪΝ 65 δηά ἰϑᾶνθϑ, πα [5 ἔγαϊν ἰδ Δοούῃβ ἃ οὐδι 

{πιο κ. Ώδη {Πε686 Πρθη, ὑπὸ Ππᾶγνεϑὺ ὑΠδη} δηα 5}6]] 
ουῦ πΠ6 το. Αποῦμον ἐπίησ, ὕΠῸῪ Πᾶνα αὐ ϊῆςοΐα) 
Ραγὶβ ὑπαῦ ἅτε ϑβοιηδιηεβ οὗὨ ἱνουῦῦ πᾶ ϑβομπηδίϊτηθϑ, 
νὴ [Π6 ροοῦ, οὗ ψοοά, δπᾶὰ τηδκε 56 οὗ [δὰ ἴῃ 
{Ππ6Ὶν ᾿ηἴογοουσβα ὙΏΘη ἃ τηδη ρζονϑβ οἷα, ἢ6 ἀο65 
ποῖ αἷς, θυϊ ἰ5 αἰβϑοῖνεα κ ϑίῆόοκα ἃπα ἴμγηβ ἰηἴο 

αἷν. ΤἬΘΥ 411 οαῦ {Π6 88π|6 ἔοοα : ἴπδν ᾿ἰρῃϊ ἃ ἤγε 
ἈΠ Το0 ἈΚ ἔτορβ οἡ {6 608]5---Π 6 Υ ἢᾶνα αυδηδ 65 οὗ 
ἔγορϑβ, ὑπαὶ Ηγ δουῦ ἴῃ ἴΠπ6 αἱν- --ηα 116 [ΠΟῪ ἃγὲ 
σοοκίηρ, ὑπο ν 510 δρουῦ ἔπεπὶ 85 1 δ ἴδθ]θ, βηυ ὰρ 
16 τιβϑίῃρ βϑηηοϊζα ἃπα ροῦρε ὑπειηβοῖνεβ ΤῊ ἰ5 
ἴῃς ἰοοα ὑπδν δῖ, δα {ποὶν ἀσίη]ς 15. δἵσ, ψν ῃ ἢ ἰδ 
ΒαιεεΖεα ἱπΐο ἃ οΡ δῃᾶ γυἱ6]α 58 ἃ ᾿ἰᾳυα ᾿κὸ ἀδν. 
ὙΠΟΥ ἀγὰ ποὺ 80}0]6οὺ ἴο ς8115 οὗ παΐυγε, νοΐ, ἴῃ 
ἔχοι, ὑΠΕΥ πᾶν ΠῸ πλθϑῃ8 οὗἩἨἉ ἀπδνεσίηρ. Αποῦθευ 
ἱγηρογίδηϊ ἔμπποίίομ, ἴοο, 15 ποῖ ργονι θα ἔου ἃ8. ομθ 
νου] ἐχρεοῦ, θαὺ ἴπ ὑΠ6 ΒοΙ]ονν οὗ {16 Κηθα. 

Α πιὰᾶὰϊ 5 ὑμουρσῃῖ Ῥεδυθ αι] ἴῃ ἐπᾶὺ οουπηΐγυ [ἢ 
ἢδ 15 θδ14 πα δἰ] 658, Δ) ὕπδν ααἱδα ἀεἰεβὶ Ἰοηρς- 
Ὠαϊτεα ρϑορίθ. [ὑ 15 αἰ δγαηῦ ὁ πε οοπιαῦβ, νυ ΘΓ Ὲ 
ὙΠῸ γ ὑπίπκ Ἰοηρ-ΠδἰΓοα ρθορῇςα Ἰνεδυθι]---ἴθγα νεσα 
ν᾽ δίϊοσβ ἴθ 6 τποορ Ψψ]Ὸὸ ἴο]αὰ τ18 δρουΐ ὑμεπ,.3 
Αποίπεν ροϊηὶ---[ΠῪ ἢᾶνὰ ὑεᾶγαβ {πᾶ στὸν ἃ [1{{0]6 
ΑΌονε ἴδ Κηθο, δηα ὕπ6Ὺ Πᾶνα ΠΟ ἴο6-Π81]5, ὰὺ ἀγα 
411 5ἰπρ]6-ἰοε. ΟνδῪ 680 }) πη8᾽ 5 ΓᾺΠΙΡ Κ,ΟΥΒ ἃ ἰοπρ' 
σα θαρε-]οδΐ, πκὸ ἃ 41}, γν ΒΊ ἢ 158 ἰννὰγβ στεεη ἀπά 

1. Οἱ, Βεογοά. 1, 9202; 4, 7 ; δίταῦο 1ὅ, 1, δ7. 
23 ΤῺ ροϊηῦ οὗ {118 18 ὑμαῦ κομήτης, ΏΘΏΘΘ ΟἿἊΚ ψγογα σοηιεῖ, 

1Ιη68}8 ἐοπρ- αϊγοα. 
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ΤΗΕ ΨΟΒΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

κατακλωμένη. ἀπομύττονται δὲ μέλι δρι- 24 
μύτατον' κἀπειδὰν ἢ πονῶσιν ἢ γυμνάξωνται, 
γάλακτι πᾶν τὸ σῶμα ἱδροῦσιν, ὥστε καὶ τυροὺς 
ἀπ᾽ αὐτοῦ πήγνυσθαι, ὀλίγον τοῦ μέλιτος ἐπι- 
στάξαντες: ἔλαιον δὲ ποιοῦνται ἀπὸ τῶν κρομμύων 
πάνν λιπαρόν τε καὶ εὐῶδες ὥσπερ μύρον. ἀμπέ- 
λους δὲ πολλὰς ἔχουσιν ὑδροφόρους" αἱ γὰρ ῥᾶγες 
τῶν βοτρύων εἰσὶν ὥσπερ χάλαζα, καί, ἐμοὶ δοκεῖν, 
ἐπειδὰν ἐμπεσὼν ἄνεμος διασείσῃ τὰς ἀμπέλους 
ἐκείνας, τότε πρὸς ἡμᾶς καταπίπτει ἡ χάλαζα 
διαρραγέντων τῶν βοτρύων. τῇ μέντοι γαστρὶ 
ὅσα πήρᾳ χρῶνται τιθέντες ἐν αὐτῇ ὅσων δέονται' 
ἀνοικτὴ γὰρ αὐτοῖς αὕτη καὶ πάλιν κλειστή ἐστιν" 
ἐντέρων δὲ οὐδὲν ὑπάρχειν' αὐτῇ φαίνεται, ἢ 
τοῦτο μόνον, ὅτι δασεῖα πᾶσα ἔντοσθε καὶ λάσιός 
ἐστιν, ὥστε καὶ τὰ νεογνά, ἐπειδὰν ῥῖγος ἢ,3 ἐς 
ταύτην ὑποδύεται. 

᾿Ἐσθὴς δὲ τοῖς μὲν πλουσίοις ὑαλίνη μαλ- 28 
θακή, τοῖς πένησι δὲ χαλκῆ ὑφαντή: πολύ- 
χαλκα γὰρ τὰ ἐκεῖ χωρία, καὶ ἐργάζονται τὸν 
χαλκὸν ὕδατι ἀποβρέξαντες ὥσπερ τὰ ἔρια. 
περὶ μέντοι τῶν ὀφθαλμῶν, οἵους ὄχουσιν, ὀκνῶ 
μὲν εἰπεῖν, μή τίς με νομίσῃ Ψεύδεσθαι διὰ 
τὸ ἄπιστον τοῦ λόγου. ὅμως δὲ καὶ τοῦτο ἐρῶ" 
τοὺς ὀφθαλμοὺς περιαιρετοὺς ἔχουσι, καὶ ὁ βουλό- 
μενος ἐξελὼν τοὺς αὑτοῦ φυλάττει ἔστ᾽ ἂν δεηθῇ 
ἰδεῖν: οὕτω δὲ ἐνθέμενος ὁρᾷ' καὶ πολλοὶ τοὺς 
σφετέρους ἀπολέσαντες παρ᾽ ἄλλων χρησάμενοι 
ὁρῶσιν. εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ πολλοὺς ἀποθέτους ἔχουσιν, 

1 ἐντέρων δὲ οὐδὲν ὑπάρχειν δομνναγῦΖ : ἔντερον δὲ οὐδὲ ἧπαρ 
ἐν Μ5Ν. 2 πᾶσα οιαηϊϊἰθ4 ὈΥ Ω δπα ΝΙ]όη. 

8 ῥῖγος ἦ ΝΙόη : ῥιγώσῃ ΜΕΝ. 
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Α ΤᾺΌΕΒ 5ΤΟΒΥ, 1 

ἀο68 ποὺ ὕγακ [ἢ ἢε [8115 οῃ ἢϊ5 βᾶοκ. ὙΠΕΡ πΟ568 
ΤΠ ΠΟΠΕῸΥ οὗ στεαῦ ραπρόηον, δπὰ θὰ {ΠῸῪ σου κ 
ΟΥ ἴδκθ δχϑύοῖβα, ὑπεν ϑυνεαῦ τ 1}[ὠεοι 41} ονοῦ ὑπεὶγ 

Βοάίε5, οὗ βιο}} αὐυδ)τὺν ὑπᾶῦ σΠ6 686 οἂπ δοίαδ}}] Υγ ΡῈ 
τηδας ἔτοπι ἰὃ ΌΥ αἀτρρίηρ ἴῃ ἃ 11{{|6 οὗὨἩ {Π6 Βομου. 
ΠΟΥ τηᾶῖκα οἱ] ἕλοι οπίοηβ, δπα ἰὐ 18 νΕΥῪ οἰθαν δηάᾶ 
βυνθοῦ-β] 6 Π]1ηρ᾿, ΚΘ ταν. ΤΉΘΥ Πᾶνα τηλὴν νναΐοσ- 
νἱη 68, ἴῃ 6 σγᾶρεβ οὗ ψ ῃς ἢ ἀγὸ {κὸ Πδιςομθβ, δηα ἴο 

ΤΥ ὑπίπκίηρ, ἴπΠ6 [411] τῃδὺ [4115 ἀοννῃ ΟΝ τ15 ἰ5 ἀπ 6 
ἴο ὑπὸ Ὀυγϑῦπρ οὗ ἴδ ὈΌΠποἢ65 ἤθη ἃ ν πα βυγῖ Καβ 
ἈΠ βῆδικεβ ἔποβϑὲ νπεβ. ΤΠΘΥ ἀ86ὲ ὑποῖγ ΡῈ 1116 5. ΤῸΓ 
Ροοκοῖβ, μυϊηηρ πο θ δηγύμίπρ ὕπον Πᾶνα 86 
ἔογ, 88. ὑΠ6ῈῪ οἂπ Ορδῃ πα βῃαῖ πε. ΤΉρδβε ρᾶγίβ 
Ὧο ποὺ βϑϑῃ ἴο ἢᾶνβ ΔΠΥ ἰπἰθβδι 65 ἴῃ ὑπ θ) ΟΥ̓ δηγ- 
ὉΠῖηρ' εἶδε, εχοαρῦ ὑμδῦ ΠΕΥ ἅτ 8ἃ}} ΞΒῃασργ ἃπα ἢδΙΤΎ 
ΙἸη5146, 58ο {πᾶ {Π6 ἙσὨΙ] ΛΘ δηΐου ὑπο Ψ ΏΘη ἰὐ ἰ5 

οΟ]α. 
ἼΠε οἱουίηρ οὗ {πε τίς 15. τ] ] 6 0 ]6 ρ]855 1 δηᾶ 

τῃᾶὺ οὗ πὰ ῥοόου, βρὰπ ὈγΌηΖα ; ον ὑμπαὺ τορίοῃ 15 
το ἴῃ ὈτόηΖε, ψ ῃ]ο ἢ ὑπὲν Ψψοῦκ πκα νοῸ] Ὀγ 
ννεϊδηρ Ὁ ἢ ψαῖου. δγὼ γοϊασίδην ἴο [6}] γοῦ 
ννῃδὺ βογῇ οὗ Ἔγὸβ ἔπδυ ἰᾶνθ, ἴοὸγ ἴδαν ὑμδῦ γοι την 
{Πῖπκ τὴς ᾿γίπρ οα δεοοουπὺ οὗ ἐῃς6 ἱπουθα!}1γ 
οΥἨ τῃς σἴογτυ, μυῦ 1 ψ}}} [611] γοι, ποιν ῃδιδπαϊίηρ, 
ΤΠε ἀγεβ ὑπᾶῖ πον πᾶν ἅγΓα γον ]6, δἀπα ψ ῃεη- 
ἜνΟΥ ὑπο γ ψ]5ἢ {πεν ἴᾶκα ἔπθπι ουῦ ἃπα μαϊ {πεϑῖὴ 
ΑΥΨΑΥ ἈΠΕ ὑΠεῪ νναπὶ ἴο 866 : ὕπδῃ ὑΠ6γῪ ρυΐ {πε πὶ ἴῃ 
ΔΠ 6 Ἰοοῖ. Μδῃγ, οἡ Ἰοβίπρ ὑπεὶγ οὐ, θοῦτον ΟΠΟΥ 
ΡΕΟρΪ Θ᾽ 5 ἴο 5ε6 ΨΊ ἢ, 8)πα πε τίοἢ ἔΟἸΚ ΚΕΕΡ ἃ αυδηῦν 

1 Ἱλιοία μ᾽ Β σ]4685 οἱουμίπρ (δαλίνη) 18 ἃ Ῥαπηΐ ΠΡ ὈΘΙΟΑΥ͂ οα 
ννοοάδῃ οΟἸούμλρ (ξυλίνη), 1.6. οοὐύοῃ (Η ϑγοά. 7, θὅ). 
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ΤΗΕ ΨΟΚΚΒΕ ΟΕ Τύζσιὶαν 

οἱ πλούσιοι. τὰ ὦτα δὲ πλατάνων φύλλα ἐστὶν 
αὐτοῖς πλήν γε τοῖς ἀπὸ τῶν βαλάνων" ἐκεῖνοι 
γὰρ μόνοι ξύλινα ἔχουσιν. καὶ μὴν καὶ ἄλλο 
θαῦμα ἐν τοῖς βασιλείοις ἐθεασάμην" κάτοπτρον 
μέγιστον κεῖται ὑπὲρ φρέατος οὐ πάνυ βαθέος. 
ἂν μὲν οὖν εἰς τὸ φρέαρ καταβῇ τις, ἀκούει πάντων 
τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐν τῇ γῇ λεγομένων, ἐὰν δὲ εἰς τὸ 
κάτοπτρον ἀποβὰ , πάσας μὲν πόλεις, πάντα 
δὲ ἔθνη ὁρᾷ ὥσπερ ἐφεστὼς ἑκάστοις" τότε καὶ 
τοὺς οἰκείους ἐγὼ ἐθεασάμην καὶ πᾶσαν τὴν 
πατρίδα, εἰ δὲ κἀκεῖνοι ἐμὲ ἑώρων, οὐκέτι ἔχω τὸ 
ἀσφαλὲς εἰπεῖν. ὅστις δὲ ταῦτα μὴ πιστεύει 
οὕτως ἔχειν, ἄν ποτε καὶ αὐτὸς ἐκεῖσε ἀφίκηται, 
εἴσεται ὡς ἀληθῆ λέγω. 

Τότε δ᾽ οὖν ἀσπασάμενοι τὸν βασιλέα καὶ 
τοὺς ἀμφ᾽ αὐτόν, ἐμβάντες ἀνήχθημεν' ἐμοὶ δὲ καὶ 
δῶρα ἔδωκεν ὁ ὁ ᾿Ενδυμίων, δύο μὲν τῶν ὑαλίνων 
χιτώνων, πέντε δὲ “χαλκοῦς, καὶ πανοπλίαν θερμί- 
νὴν, ἃ πάντα ἐν τῷ κήτει κατέλιπον. συνέπεμψε 
δὲ ἡ ἡμῖν καὶ ἵἹππογύπους χιλίους παραπέμψοντας 
ἄχρι σταδίων πεντακοσίων. ἐν δὲ τῷ παρά- 
πλῳ πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας χώρας π παρημείψαμεν, 
προσέσχομεν δὲ καὶ τῷ “Βωσφορῳ ἄρτι συνοικιξζο- 
μένῳ, καὶ ἀποβάντες ὑδρευσάμεθα. ἐμβάντες δὲ 
εἰς τὸν ζῳδιακὸν ἐ ἐν ἀριστερᾷ παρΐειμεν τὸν ἥλιον, 
ἐν χρῷ τὴν γῆν “παραπλέοντες" οὐ γὰρ ἀπέβημεν 
καύτο πολλὼ τῶν ἑταίρων ἐπιθυμούντων, ἀλλ᾽ ὁ 
ἄνεμος οὐκ ἐφῆκεν. ἐθεώμεθα μέντοι τὴν χώραν 
εὐθαλῆ τε καὶ πίονα καὶ εὔυδρον καὶ πολλῶν 
ἀγαθῶν μεστήν. ἰδόντες δ᾽ ἡμᾶς οἱ Νεφελοκέν- 
ταυροι, μισθοφοροῦντες παρὰ τῷ Φαέθοντι, ἐπέ- 
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Α ΤΕΌΕΒ 5ΤΟΒΥ,1 

βἰογεα ἃρ.1 ΕῸΓΣ δδὺβ ὑπΠ6 } πᾶνε μίαηε-]Θανε5, εχοθρῖ 
ΟἾΪΥ {Π6 δοοῦ-Πη]6, Ψ|}0 ἤᾶνα ΨψΟΟάΘη Οημ68.. [ῃ 

{Π6 τΌγὰ] ρυγ] θυ 1 βὰν Δ ΠΕΡ τηᾶγνο]. Α Ἰᾶῦρε 
Ἰοοκίησ-»͵]455 15 ἄχεα αὔονε ἃ νγν68]], ψ ῃ]ο ἢ 15 ποῦ νΘΥῪ 
ἄεερ. 1Πἔ ἃ τῇ ρο65 ἄοψῃ ἰπἴο {πε νν6}}, ἢ6 ἢθδῦβ 
δνουυ ηρ ὑμαῦ 15 5816 ΔΙΩΟΩΡ᾽ τι5 οὴ δαυίῃ, δπα 1 ἣς 
Ἰοοκβ ἰπῖο ὑμὲ Ἰοοκίῃρ-»͵]455. ἢδ 5668 Ἔν εσῪ οἱζΥ δηά 
ΕΥΘΙῪ ΘΟΕ 8 85 ἰἢ Π6 ψγευα βἰδπαϊπρ ον ον [Ὁ. 
ὙΜΏΘΩ 1 ἰτϊεα [Ὁ 1 8ᾷνν ΤῊῺΥ ἴδπλν Πα ΤῺ ΨΠΟ]6 
πῖνε Ἰαπά, αῦ 1 οἀπποὶ ρὸ ἔΥΠΕΙ ἈΠῸ 5. ἴῸΓ 
οσογίαϊπ ψμοῦμευ ΠΟΥ 8150 βϑᾶνν ἴὩ 8. δδῆγομα ΨῃοῸ 
ἄοεϑ ποῖ Ρε]ϊανα {Π||5 15 80 Ψ}1}} ἤπα, 1 ὄνοὺῦ ἢς ρσεὶβ 
ὑπό γα Εἰπηβ6 1, {πᾶ 1 81 [6] πρ' ὑΠ 6 ὑχῦῃ. 

Το ρὸ 8601 ἴο ΠΥ βἴουυ, νγὰ δι ργδοθα [ἢ Κὶπρ' δΔπ6 
ἢΐβ ἔποπα, ψνεπηὺ δροαγά, ἃπα μυὺ οἵ᾽, Εἰπαγτηΐοη Ἔνθ 
ὥδᾶνε τὴθ ριεβθηΐβ---ἶννο οὗ ὑΠπῸ6ὶ σδββ ὑπηΐςβ, ἥνε οὗἍ 
ὈτοηΖΘ, ἀπά ἃ 5υϊῦ οὗ Ἰυρίπο ἀγτηουγ---αΐ ἴ εἴ ὑΠότὰ 
411 Θὰ ἴθ τΠ6 ν μᾶ16. Ηδ 8150 βεπῦ ἃ ὑπουβᾶπα 
Νυϊΐυτε ὈγαρΌΟΠ 5 ΨΊ 8 ὕο Ἔβοοσῇ 115 ἔῸΓ βἰχὺγυ τὰ} 685. 
Οπ οὔὐῦ ΨΥ Μὰ μᾶ586 6 τᾶηγ οομηΐτίθβ δηα ριεΐ 
ἷἰπ αὖ {Π6 Μογηΐηρ ϑἴδαγ, ψῃ ἢ νὰ 7ιδὺ Ὀεΐηρ 
ςο]οηἶβεα. πε Ἰἰαπαάεα {πδῦὲ ἃπᾶ ρῥιοουγεαᾶ νναῦϑυ. 
Οοίπρ Δροδζα δπα πιδκίηρ ἴον {ΠπῸ Ζοαΐδςο, γε ρμᾶϑβεα 
1π6 δὰ ἴο ροτγΐ, Βυσρίηρ {6 5σογθ. γε ἀϊά ποὶ 
Ιαπά, ὑπουρῇ τδὴν οὗὁὨ ΤΥ σοτηγδάθα ψνδηϊεα ἴο ; [ῸΓ 
1Π6 νἱπα 85 υπέανουγα θα. Βυΐ νὰ βὰν ὑμαῦ {ΠπῸ 
ΘΟΙΠ ΤΥ 85 σΊΘΘἢ δηα [δγῦ}]6 δηα νγ6]]- νναΐοτεα, πὰ 
(Ὁ]] οἵὗὁἩ υπίο]ὰ ρσοοα {πίηρθ. Οὐ βεείηρ υκ5, {π6 ΟἸουά- 
σοηΐδυγβ, 0 Δα δηζογϑα {ΠῸ βουνίςε οὔ Ῥμαοίμοῃ, 

} Οοιηρδτθ ὅδ βύογυ οὗ ὕμθ ἀτάθδβ. 
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ΤΗΒΕ ΨΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

πτησαν ἐπὶ τὴν ναῦν, καὶ μαθόντες ἐνσπόνδους 
ἀνεχώρησαν. ἤδη δὲ καὶ οἱ ᾿Ἱππόγυποι ἀπε- 
ληλύθεσαν. 

Πλεύσαντες δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καὶ ἡμέραν, 
περὶ ἑσπέραν ἀφικόμεθα ἐς τὴν Δυχνόπολιν 
καλουμένην, ἤδη τὸν κάτω πλοῦν διώκοντες. ἡ 
δὲ “πόλις αὕτη κεῖται μεταξὺ τοῦ Πλειάδων καὶ 
τοῦ “άδων ἀέρος, ταπεινοτέρα μέντοι πολὺ τοῦ 
ζῳδιακοῦ. ἀποβάντες δὲ ἄνθρωπον μὲν οὐδένα 
εὕρομεν, λύχνους δὲ πολλοὺς περιθέοντας καὶ ἐν 
τῇ ἀγορᾷ καὶ περὶ τὸν λιμένα διατρίβοντας, τοὺς 
μὲν μικροὺς καὶ ὥσπερ πένητας, ὀλίγους δὲ τῶν 
μεγάλων καὶ δυνατῶν πάνυ λαμπροὺς καὶ περι- 
φανεῖς. οἰκήσεις δὲ αὐτοῖς καὶ λυχνεῶνες ἰδίᾳ 
ἑκάστῳ “πεποίηντο, καὶ αὐτοὶ ὀνόματα εἶχον, 
ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι, καὶ φωνὴν προϊεμένων ἠκούο- 
μεν, καὶ οὐδὲν ἡμᾶς ἠδίκουν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ξένια 
ἐκάλουν" ἡμεῖς δὲ ὅμως ,ἐφοβούμεθα, καὶ οὔτε 
δειπνῆσαι οὔτε ὑπνῶσαί τις ἡμῶν ἐτόλμησεν. 
ἀρχεῖα δὲ αὐτοῖς ἐν μέσῃ τῇ πόλει πεποίηται, 
ἔνθα ὁ ἄρχων. αὐτῶν διὰ νυκτὸς ὅλης κάθηται 
ὀνομαστὶ καλῶν ἕκαστον' ὃς δ᾽ ἂν μὴ ὑπακούσῃ, 
καταδικάξεγαι ἀποθανεῖν ὡς λιπὼν τὴν τάξιν" ὃ 
δὲ θάνατός ἐστι σβεσθῆναι. παρεστῶτες δὲ ἡμεῖς 
ὐὐπὰ μὰ τὰ γινόμενα καὶ ἠκούομεν ἅμα τῶν 
δ ΧΠῸν ἀπολογουμένων καὶ τὰς αἰτίας λεγόντων 

ς ἐβράδυνον. ἔνθα καὶ τὸν ἡμέτερον “λύχνον 
ἐπ ταὶ καὶ προσειπὼν αὐτὸν περὶ τῶν κατ᾽ 
οἶκον ἐπυνθανόμην ὅπως ἔχοιεν" ὁ δὲ μοι ἅσπταντα 
ἐκεῖνα διηγήσατο. 
Τὴν μὲν οὖν νύκτα ἐκείνην αὐτοῦ ἐμείναμεν, τῇ 

δὲ ἐπιούσῃ ἄραντες ἐπλέομεν ἤδη πλησίον τῶν 
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Α ΤΑΝ 56ΤΟΕΥ, 1 

ἤδνν ὕρ ἴο {Π6 5}}}0 δπα ὑβεπ ψαηΐδ ἄνγᾶὺ ἀραὶη 6 η 

Π6Υ Τουπᾶ ουὐ ὑπᾶὺ ἴΠ6 ὑγεαῖυ ργοϊθοϊθα τ8. Τῆς 

Νυϊζαγα Ὠγδροοηβ δα δἰγεδαγ Ἰεῖϊ 5. 

ΘΑ Πἶπρ ὑπ6 παχὺ πἰρηῦ ἅπὰ ἀδν να τεδοῃϑα 1 διηρ- 

ἔσνη ἰοννδια Ἔνθηηρ, Αἰγεδαν Ὀεΐηρ Οἢ οὐν ἀοψη- 

ναι νὰγ. ΤῊ8 ΟΙΥ 1165 ἰπ {Π6 δἱν τηϊάνναν θεῦννεθη 

ἴῃς Ρ]εῖδάθβ δπα {16 Ηγϑδάβθβ, ὑπουρὴ το ἢ Ἰοννοῦ 

{πη {πΠ6 Ζοαϊΐας. Οπ Ἰαπάϊην, νὰ αἰά ποῖ ἢμπα δὴν 
πΊ6η δἷ 4]}, νυαῦ ἃ ἰοῦ οὗ Ἰαπὴρβ τυπηΐηρσ δρουῦΐ δηά 

Ἰοϊξοσίπρ ἴῃ ὑπὸ ρυ]ς βαυᾶγε δηᾷ δὖ ἴδε Βδυθουγ. 

ϑοιηδ οὗ ὑπεῖῃ γοΎῈ 5Π1|8}} δη ῬΟΟΥ͂, 50 ἴο 5ρ6ᾶδᾷκ : ἃ 

ἔενν, μείῃρ γγεαῦ δηα ρονευα], γεγο νΘΥῪ βρί επαϊά 

ἈΠ σοπϑρίσυαουβ. Εδοῖ οὗ ἔπδ Πὰ5 ἢἷβ οὐσῃι πουβα,. 

ΟΥ̓ Β0οης6, ὑπ6γ ᾿ιᾶνα ἤδιη68 {ὸ 6 η, ἃπᾶ νγὰ ᾿ιδαγά 
ὉΠ 6 ΑΙ κίησ, ΤΠοΥ οἤδεγεα 5 πὸ πάγῃ, μαυὺ ἰηνιεάᾶ 
18 ἴο ΡῈ ὑῃμεὶγ ρυεβῖίβ.ι. γὲε ψεῦε δἰγαϊα, ἤονενου, 
Δ Πα ποηδ οὗ υ8 νεηϊυγεα ἴο δα ἃ του] ΟΥ̓ ο]οβα 
8 ἐγθ6. ΤῇδΥ ἢᾶνα ἃ ρυ]ς. Ρυ]αηρ ἰῃ ἴῃ6 οδηΐγα 
οὔ ἰΠες εἰἴγ, ψ όσα {ΠεῚν τιδριβίγαῦϊα 505 4}1 πῖρῃϊ ἀπὰ 
68}15 86 ἢ οὗ {Ππϑὰ ὈΥ πᾶτηθ, ἃπα ον ἀο065 ποῖ 
ΔΏΒΥΨΟΙ ἰ8 βεηϊθπορα ἴο ἀθδαῦ! ἴῸγ ἀδβαυϊίηρ, ΤΠΟΥ 
816 Ἔχϑουϊεα Ὀγ μεὶπρ ρμυῦ ουὐὐ. 'ὴὺε ψόῦα δ οουγί, 
βὰν ψηαῦ ννεηῦ οἱ, 8π6α ποαιὰ {πε ἰδῖρβ ἀεἔεπα 
Πα πλβοῖνεβ δηα [611] ννῆγ ὕΠ6Ὺ οἄπηθ ]αῖθ. Τδεῖε ] 
ΓΕΟΟρ ΒΕ α ΟἿ ΟὟ ἰδὴρ: 1 βροόκεὲ ἴο δἰπίαπα 
δηαυϊγεα μον [Πϊηρθ ψγεγα αὖ Ποηλϊθ, ἃπα Πα (01 
1η6 ἃ}1] δρουΐ {ῇδιη. 

Γπαῦ πἰρηῦ νὰ βἴορρεα ἴπογὰ, θυ ὁ {πε πεχῦ ἀἂγν 

γε βεὺ 5811] δα σοῃεἰπιιθα οὐ νογᾶχθ. Βγ ὑἢ18 {{π|6 
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νεφῶν: ἔνθα δὴ καὶ τὴν Νεφελοκοκκυγίαν πόλεν 
ἰδόντες ἐθαυμάσαμεν, οὐ μέντοι ἐπέβημεν αὐτῆς" 
οὐ γὰρ εἴα τὸ πνεῦμα. βασιλεύειν μέντοι αὐτῶν 
ἐλέγετο Κόρωνος ὁ Κοττυφίωνος. καὶ ἐγὼ ἐμνή- 
σθην ᾿Αριστοφάνους τοῦ ποιητοῦ, ἀνδρὸς σοφοῦ 
καὶ ἀληθοῦς καὶ μάτην ἐφ᾽ οἷς ἔγραψεν ἀπιστου- 
μένου. τρίτῃ δὲ ἀπὸ ταύτης ἡμέρᾳ καὶ τὸν 
ὠκεανὸν ἤδη σαφῶς ἑωρῶμεν, γῆν δὲ οὐδαμοῦ, 
πλήν γε τῶν ἐν τῷ ἀέρι" καὶ αὐταὶ δὲ πυρώδεις 
καὶ ὑπεραυγεῖς ἐφαντάζοντο. τῇ τετάρτῃ δὲ περὶ 
μεσημβρίαν μαλακῶς ἐνδιδόντος τοῦ πνεύματος 
καὶ συνιξάνοντος, ἐπὶ τὴν θάλατταν καθείθημεν." 
ὡς δὲ τοῦ ὕδατος ἐψαύσαμεν, θαυμασίως ὑπερ- 

' ἡδόμεθα καὶ ὑπερεχαίρομεν καὶ πᾶσαν ἐκ τῶν 
παρόντων εὐφροσύνην ἐποιούμεθα καὶ ἀποβάντες 
ἐνηχόμε α' καὶ γὰρ ἔτυχε γαλήνη οὖσα καὶ εὐ- 
σταθοῦν τὸ πέλαγος. 
Ἔοικε δὲ ἀρχὴ κακῶν μειζόνων γίνεσθαι 

πολλάκις ἡ πρὸς τὸ βέλτιον μεταβολή" καὶ γὰρ 
ἡμεῖς δύο μόνας ἡμέρας ἐν εὐδίᾳ πλεύσαντες, τῆς 
τρίτης ὑποφαινούσης πρὸς ἀνίσχοντα τὸν ἥλιον 
ἄφνω ὁρῶμεν θηρία καὶ κήτη πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, 
ἐν δὲ μέγιστον ἁπάντων ὅσον σταδίων χιλίων καὶ 
πεντακοσίων τὸ μέγεθος: ἐπήει δὲ κεχηνὸς καὶ 
πρὸ πολλοῦ ταράττον. τὴν θάλατταν ἀφρῷ τε 
“περικλυζόμενον καὶ τοὺς ὀδόντας ἐκφαῖνον πολὺ 
τῶν παρ᾽ ἡμῖν φαλλῶν ὑψηλοτέρους, ὀξεῖς δὲ 
πάντας ὥσπερ σκόλοπας καὶ λευκοὺς ὥσπερ 
ἐλεφαντίνους. ἡμεῖς μὲν οὖν τὸ ὕστατον ἀλλή- 
λους προσειπόντες καὶ περιβαλόντες ἐμένομεν" τὸ 

1 καθείθημεν ἜΪοΠαγάβ : κατέθημεν, κατετέθημεν ΜΒΝ. 
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Α ΤᾺΝ 5ΤΟΚΥ,! 

6 ΕΓῈ ΠΕΘᾺΓ {πε οἰουάβ8. Τμοτὸ νὰ δὰνν ὑπ οἷζγΥ 
ΟΥ̓ ΟἸουαουοκοοίον,, ἀπ ψοπαστγεα δ 1, ναὶ αἰά 

ποῦ νἱδὶῦ 10, ἃ5 ἴΠ6 νυὶπα α14 ποῖ ρϑγϊ. 16 Κίηρ, 
Ποννανοὺ, νὰ5 βδαϊα ἴο 6 ὕτονν αννβδοθῃ. [{ τδᾶ6 τὴ 

ὉΠίπκ οὗἩἨ Ατίβιορμαπεβ ὑπ6Ὸ ροεῖ, ἃ νῖβε δηᾷ {γαῖῃ- 
ἴὰ} πὴ ψῆοβα νυ τρθ ἅτε αἰδιγυσπίεα νιϊπουΐ 
γϑᾶδοη. Οὐδ {πε ποχὶ ἀν μὰ οὔθ, ὕπῸ ὀσεϑῃ ννγνἃ5 
ΑἸΤΕΔαγ ἴῃ μ]αίη βιρῃῦ, θαῦ πὸ Ἰαπᾶ ἀηγν]ιεγε ἐχοθρῖ 
1Π6 σοπηΐγϊθβ ἴῃ ὑΠ6 δἱγ, δπὰ ὑπ θερᾶῃ ἴο ρ, ΘΑΓ 
ἤδτγ δηὰ ὑγίρῃῦ. Τονάγα ποοὴ οἡ πε ἴουγί ἢ ἀὯΥ 
{πμ6 νἱμα [6]1 σθηῖν δηα σάνε οὐ, ἃπΠα ννὲ Ψ 6 γα 
βεῦ ἀόνῃ οη πε 8.68. ὑπ πη ννα τουοῃδα τ[ῃ6 νναῖδὺ 
νῈ ψ6γῈ την] οι 5}} ρ] αβοα δηα ΠΔΡΡΥ, η846 85 
ΤΏΘΥΤῪ ἃ5 ΜῈ σου]α ἴῃ ἜΥΘΤῪ ΨΥ, 8Δηα ψεηῦ ονεῦ {Π|6. 
5146 ἴῸΓ ἃ βίῃ, ον Όγ σοοά ᾿ποκ 1 ννὰβ οδἱπὴ ἂπὰ {Π6 
568 νγ85 βι)οοῦῃ. 

[τ νου] βθθὰ, μόονάνον, ὑπαὶ ἃ οἴδηρα ἴον ὑΠ6 
μεϊζον οἴὔἴδη ργύονεβ ἃ ργεϊυἀθς ἴο σγεαΐεσ 115. δΥὲὲ 
ἢ 541164 Ἰυ8ὺ ὕννο 4ἀγ8 ἴῃ ἔδὶγ ννεαῦθεῦ δπα ὑπ6 ὑπῖγτὰ 
ἄδγ ννὰβ ὑγθακίηρ θη τον βυηγίβα να βυ 6 }Ὺ 
58 ἃ ὨΌΠΤΩΡΘΙ οὗ 568-Ἰηοηδῦθυβ, 8165. ΟἿ διωοηρ' 

ὑπδαι, {Π6 Ἰαγροϑὺ οὗ 4]1, ννὰβ ἔ}]γ πα πυπάγοα 8πὰ 

ΒΟΥ τα ]65 Ιοαν. Ηδ οαπλα αὖ τι5 Ψ ἢ Ορδη παοαῃ, 
ἀαβιίηρ ἃρ ἴμα 586ὰ ἔᾺΓ ἰῇ δἄάνδποθ, [δι νΑβΒ6Ω, 
9ῃονίηρ δεῖ τὰοΐ ἰΑῦροῦ ὕπδηῃ {Π6 δια] Θη8 οὗ 
ΠΙοηΥϑι15 ἴῃ οὐν οουηΐγγ,2 Δα 411] ΒΥ ἃ8 οδ] ΓΠΤΟΡ5 
πὰ ψηϊ6 885 ἵνοῦυ. ὃγὲ 5414 σοοῦ-Ὀγ6 ἴο οὔθ 
δ ΘΓ, ΘΙ Ὀγδορά, δηα ναϊϊοα. Ηδ ννᾶβ ὑΠπογὰ ἴῃ 8ἢ 

1 ΤῊΘ οδρί[8] οὗ ΒΙτα]δηἃ ἴῃ Αὐἰβῦορδηθβ᾽ ραν, 7}ε Βιίγα". 
3. Οχ [Πι|6 ΒὶΖα οὗ ὕμοβθ, 866 [μοἱδηβ ϑνγίαπ Θοαάε88, 28. 
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ΤῊΒ ΨΟΒΚΘ ΟΕ [ΠΓΌΟΙΑΝ 

δὲ ἤδη παρῆν καὶ ἀναρροφῆσαν ἡμᾶς αὐτῇ νηὶ 
κατέπιεν. οὐ μέντοι ἔφθη συναράξαι τοῖς ὀδοῦσιν, 
ἀλλὰ διὰ τῶν ἀραιωμάτων ἡ ναῦς ἐς τὸ ἔσω 
διεξέπεσεν. ἐπεὶ δὲ ἔνδον ἦ ἦμεν, τὸ μὲν πρῶτον 
σκότος ἦν καὶ οὐδὲν ἑωρῶμεν, ὕστερον δὲ αὐτοῦ 
ἀναχανόντος εἴδομεν κύτος μέγα καὶ πάντῃ πλατὺ 
καὶ ὑψηλόν, ἱκανὸν μυριάνδρῳ πόλει ἐνοικεῖν. 
ἔκειντο δὲ ἐν μέσῳ καὶ μεγάλοι καὶ “μικροὶ ἰχθύες 
καὶ ἄλλα πολλὰ θηρία συγκεκομμένα, καὶ πλοίων 

ἱστία καὶ ἄγκυραι, κα ἀνθρώπων ὀστέα καὶ 
φορτία, κατὰ μέσον δὲ καὶ γῆ καὶ λόφοι ἧσαν, 
ἐμοὶ δοκεῖν, ἐ ἐκ τῆς ἐλύος ἣν κατέπινε συνιξάνουσα. 
ὕλη γοῦν ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ δένδρα παντοῖα ἐπεφύκει 
καὶ λάχανα ἐβεβλαστήκει, καὶ ἐῴκει πάντα 
ἐξειργασμένοις" περίμετρον δὲ τῆς γῆς στάδιοι 
διακόσιοι καὶ τεσσαράκοντα. ἦν δὲ ἰδεῖν καὶ 
ὄρνεα θαλάττια, λάρους καὶ ἀλκυόνας, ἐπὶ τῶν 
δένδρων νεοττεύοντα. 

Τότε μὲν οὖν ἐπὶ πολὺ ἐδακρύομεν, ὕστερον 
δὲ ἀναστήσαντες τοὺς ἑταίρους τὴν μὲν ναῦν 
ὑπεστηρίξαμεν, αὐτοὶ δὲ τὰ πυρεῖα συντρίψαντες 
καὶ ἀνακαύσαντες δεῖπνον ἐκ τῶν παρόντων 
ἐποιούμεθα. ᾿παρέκειτο δὲ ἄφθονα καὶ παντο- 
δαπὰ κρέα τῶν ἰχθύων, καὶ ὕδωρ ἔ ἔτι τὸ ἐκ τοῦ 
᾿Ἑωσφόρου εἴχομεν. τῇ ἐπιούσῃ δὲ διαναστάντες, 
εἴ ποτε ἀναχάνοι τὸ κῆτος, ἑωρῶμεν ἄλλοτε μὲν 
ὄρη, ἄλλοτε δὲ μόνον τὸν᾽ οὐρανόν, πολλάκις δὲ 
καὶ νήσους" καὶ γὰρ ἠσθανόμεθα φερομένου αὐτοῦ 
ὀξέως πρὸς πᾶν μέρος τῆς θαλάττης. ἐπεὶ δὲ 

᾿᾿ μεγάλοι καὶ μικροὶ δομναγῦζ : μικροὶ Μ88, 
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ἰπβίδηϊ, Δ] ἢ ἃ σῺ]Ρ ϑννα]] ον α 5 ἀονῃ, 5810 
Δηα 4}1. Ηε 78 πιῖθ86α οΥϑῃϊηρ 5 ΨΙ 8. θείῃ, 
Ραΐξ ἴπΠ6 μοδΐ β'ρρεά ὑῃγουρ ὑπΠ6 σὰρβ μεύνεθη 
{πθῖ τηἴο {ΠῸ ἴηϊοτῖου. ΏθΘη να ψνοῦα ᾿ἰπδίαθ, ὦ 

νγὰ5 ἀαγκ δ ἢγϑὶ, ἀῃαὰ να οουἹᾶ ποῖ 866 δηγυίῃίην, 
θυὺ αἴλογννασαάβ, ν θη πα ορεπεα ἢἷβ τηουΐ, ννὲ ϑἂνν 
ἃ σγοαῖ οανὶζγ, βαὺ 411] ονοῦ ἂπὰ πίρῃ, δῃὰ ἰαῦρα 
ΘμουΡἢ ἴον ἴπε Ὠοιυβίηρ οὗ ἃ ρσγεαὺ οεἰὐγ. ἴῃ ἰΐ 
ποτα ψνεῦα ἤβῃ, ἰᾶῦρὲ δῃα 53118]}, ἃπα τυᾶμν οΟὔΠΟΥς 
οὐδαΐασοϑ 811 πιδηρ] θα, 5 1|ρ8᾽ τἱρρίπρ δηὰ δποβοῖβ, ἡ 
Βυη8 ὈΟ1165, 8ΔΠ6α τηϑγο δηαίῖθθ. ἴῃ {86 τ ἀ]ς6 . 
ὑΠπο6τα νὰ8 ἰδπα ψ τ 1118 οὐ 1, ν᾿ ἴο τὰν ὑπ᾿ Κίηρ; 
νν8 ἰοσιηθα οὗ ἰῃῆ6 τπὰὰ ὑπαὶ π6 δα ϑννα]]ονεά. 
[πάεεά, ἃ ἔογεϑὶ οὗ 4}1] Κὶπαά8 οὗ ἴγεεβ. δα σγοόννῃ ὉΠ 
ἴῖ, ραγάδθῃ βίῃ ΠΔ σοθ ἃρ, ἃπά δνογυιῃΐησ, 

Ῥ 

ΔΡΡδδγεα ἴο θὲ ὑπᾶδγ οὐ] να ϊ!0ἢ. Τῆς οοαϑὺ οὗ {Π6 
Ἰϑαπά ννὰ8 ὑννθηΐγ-ϑθν θη τὰ 1165 ἰοηρ. ὅ864-ἰγάβ νογα. 

ν᾿ 

ἴο ΡῈ βϑεθῃ πεδῦϊηρ οὐ [ῃ6 ὑδ668, σ}}5 ἀπὰ Κίηρ-" 
ἤβ 6 γβ.Ϊ 

Αἱ ἢγϑῦ ννγὰ 56 α ἴδδυβ [ὉΓ ἃ Ἰοηρ [ϊτηθ, πα ἔμ ὴ 
1 τοιβθα ΤΥ σομηγδ65 ἃπα νὰ ρῥγονι θα ἕον ἴῃ 6 5810 
ὈΥ 5ῃογίηρ Ὁ ἊΡ πα ἴὉΓ ουγθεῖνοθ ὈῪ τυ ἱηρ; 51. 18 
᾿οροῦμον, ρηπρ ἃ ἥτε δπα σεϊηρ αΙΠΠΘΙ ἃ5 ᾿θϑὶ 
να οουδά. ὃς Πα αὖ παπᾶ ρ]επῖγ οὗ ἢ οἵ 4]] 
Κιπά5, δῃὰ νγα 511} μδὰ {πε νναῖεὺ ἔσο ὑπ Μογῃίῃρ 
ϑἴαγ. (Οὐ γυἱβίηρ [ῃ6 ποχὶ ἄγ, ψἤθηανοῦ {π6 ψν }8]6 
ΟΡΘΠΕα ἢ 8 του νγα ϑἂνν τηοιπὐδὶηβ ΟἿ τηοϊηξηΐ, 
πούῃῖηρ Ραῦ 5ΚΥ ἴΠ6 πεαχί, ἀπά ἰβἰδηάβ ἔγεαιυθηῦγυ, 
8Πα γννὲ ρογοαεῖϊνβα Ὀγ {Π||8 ὑμπαῦ 6 νγὰβ γυβϊηρ 5 Ὁ 
ἴο ἃ}} ρᾶγῖβ οὗ {Π6 β8εβεὰα. δὴ νὰ ἤπα!!γ ὑἰγεὰ οὗ ὑ})15 

1 ΤῊΒ βίογυ οὗ ὑπ ννδ]6 ἰβ ἢ ἸοΏρϑι δοῃϑί “ογθά 8. ραγοάν 
Οἡ Φομδαμβ δἀνοηύαγο, ἃ8Β ὕμογθ γγοῦθ οὔμοῦ νϑυβίοῃβ οὗ ἴῃ 6 
[816 αῇοαῦ πη δη απ ῦγ. 
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ἤδη ἐθάδες τῇ διατριβῇ ἐγενόμεθα, λαβὼν ἑπτὰ 
τῶν ἑταίρων ἐβάδιζον ἐς τὴν ὕλην περισκοπή- 
σασθαι τὰ πάντα βουλόμενος. οὔπω δὲ πέντε 
ὅλους διελθὼν σταδίους εὗρον ἱερὸν Ποσειδῶνος, 
ὡς ἐδήλου ἡ ἐπιγραφή, καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ 
τάφους πολλοὺς καὶ στήλας ἐπ᾽ αὐτῶν πλησίον 
τε πηγὴν ὕδατος διαυγοῦς, ἔτι δὲ καὶ κυνὸς 
ὑλακὴν ἠκούομεν καὶ καπνὸς ἐφαίνετο πόρρωθεν 
καί τινα καὶ ἔπαυλιν εἰκάζομεν. 

Σπουδῇ οὖν βαδίξοντες ἐφιστάμεθα πρεσβύτῃ 
καὶ νεανίσκῳ μάλα προθύμως πρασιάν τινα ἐργα- 
ζομένοις καὶ ὕδωρ ἀπὸ τῆς πηγῆς ἐπ᾿ αὐτὴν 
διοχετεύουσιν" ἡσθέντες οὖν ἅμα καὶ φοβηθέντες 
ἔστημεν' κἀκεῖνοι δὲ ταὐτὸ ἡμῖν ὡς τὸ εἰκὸς πα- 
θόντες ἄναυδοι παρειστήκεσαν" χρόνῳ δὲ ὁ πρεσ- 
βύτης ἔφη, Τίνες ὑ ὑμεῖς ἄρα ἐστέ, ὦ ξένοι; πότερον 
τῶν ἐναλίων δαιμόνων ἢ ἢ ἄνθρωποι δυστυχεῖς ἡμῖν 
παραπλήσιοι; καὶ γὰρ ἡμεῖς ἄνθρωποι ὄντες καὶ 
ἐν γῇ τραφέντες νῦν θαλάττιοι γεγόναμεν καὶ 
συννηχόμεθα τῷ περιέχοντι τούτῳ θηρίῳ, οὐδ᾽ 
ὃ πάσχομεν ἀκριβῶς εἰδότες: τεθνάναι μὲν γ 
εἰκάξομεν, ζῆν δὲ πιστεύομεν. πρὸς ταῦτα ἐγὼ 
εἶπον' Καὶ ἡμεῖς τοι ἄνθρωποι, νεήλυδες μέν, ὦ ἣ 
πάτερ, αὐτῷ σκάφει πρῴην καταποθέντες, προήλ- 
θομεν δὲ νῦν βουλόμενοι μαθεῖν τὰ ἐν τῇ ὕλῃ ὡς 

εἰ πολλὴ γάρ τις καὶ λάσιος ἐφαίνετο. δαίμων 
δ τίς, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς ἤγαγεν σέ τε ὀψομένους 
καὶ εἰσομένους ὅτι μὴ μόνοι ἐν τῷδε καθείργμεθα 
τῷ θηρίῳφ' ἀλλὰ φράσον γε ἡμῖν τὴν σαυτοῦ 
τύχην, ὅστις τε ὧν καὶ ὅ ὅπως δεῦρο εἰσῆλθες. ὁ 
δὲ οὐ πρότερον ἔφη ἐρεῖν οὐδὲ πεύσεσθαι παρ᾽ 
ἡμῶν, πρὶν ξενίων τῶν παρόντων μεταδοῦναι, καὶ 
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Α ΤΕΌΕΒΝ 5ΤΟΒΥ,Ϊ 

Ρᾶϑίπηβ 1 ἴοοϊκ βενθῃ Οὗ Ὧν οοιηγϑᾶοθβ ἀπ ψψειῦ ἰηἴο 
ἴῃς ἰογεϑῦ, νυ] ϑῃϊησ ἴο να ἃ Ιοοῖκ Ἔδνεγυτηρ. [1 μδᾶ 
ποῦ γεῖ ροῆς απ ἔνα ἔαγ]οηρθ θη 1 ἰουπα ἃ 
ἴδιρ]ςε οἵ Ῥοβείάοῃ, 88 ὑμε ᾿ῃβουρθοη ἱπάϊ!οαϊεά, ἀπά 
ποῦ ἴαν ἔγομη ἰἢ ἃ πυροῦ οὗ ρσγάνοβ ψ ἢ βίοῃθϑ. Οἢ 
{πθπ. ΝεΑΡ ὈΥ νγὰ8 ἃ βργίῃρ οὗ οἰδὰγ ψαῖεσ. ὙγὙὲ 
480 δαγὰ ῃ6 ραγκίηρ οὗ ἃ ἄορ, βῃηλοῖζα ἀρρθαγεᾶ ἴῃ 
ἴΠς6 ἀϊδθίδποθ, ἀπά να τηδάθ ουῦ βοιμειῃίηρ Κὸ ἃ 
ἑαυπιίουβα, ἴοο. 

Ααναποῖίηρ δἀροῦϊγ, ΜῈ σϑὴθ ὈΡΟῚ 8 Ο]α τηδῃ 
ἈΠΑ ἃ ὈΟΥ͂ ΝΕΥῪ ἰυ5}}γ αὖ ννοῦκ ἰῃ ἃ σαγάθη ψἢ]16}} 
ΓΠ6Υ ψεγα ἰγτισαϊίηρ ψ ἢ νναῖου ἔγοπὶ ὑΠ6 ϑβρχγίηρ, 
Ψογία] δπα ἔδαγα! δ ἴῃ6 βϑατὴθ ἰηϑίδηϊ, ννγὲ βίορρεα 
501}, δῃὰ ὑπαγ ἴοο, ργόραῦὶν ἔδε!ηρ {16 βᾶτηθ ἃ8 
νι, βἴοοα ἴπογὰ νἱποιΐ ἃ γογά. [Ϊ|π σουγβα οὗ {ἰπ|6 
ὉΠ6 οΪα πιδὴ βαϊὰ : ὙΠΟ ἃγὰ γοῖι, βίγδηροιθὶ ΑΥΕῈ 
γου 568-ρ0618, ΟΥ ΟὨΪΥ ἘΠ] ΆΟΚΥ τπθη κα αϑῇῬῷ ΑΒ ἴῸΥ 
Οὔγβο]νοθϑ, ὑπουρὴ νν 6 ΔΓ6 θῇ δηα ψγογα Ὀγεα οἡ ἰδῃα, 
να ᾶνα Ὀδοομηδ 868-οὐααίγαϑ 8ηα ϑνίμ ἀροιῦ νυ 10} 
115 θεαδῇ ψῃ θοῇ ΘΠΟΟμρΡᾶ55685 115, ποῦ ὄνθὴ Κπον- 
ἱπρ' ἴῸΥ οογίδίη ννμαῖ οὐγ ΠΟΙ ΟΠ 15--- αὶ ΒΌΡΡΟΒα 
ὑπαῦ νὰ ἃῖοθ αθδά, Ὀυΐ ἰὑγυβδῦ ὑπαὶ ψν ἂῖϑ αἰϊνα." 
Το ἐπὶ 1 τορι δα : “γε ἴοο 816 τθῃ, τ ροοᾶ 
511--ὩΟΎ ΟΟΠ6 18, 0 ΜΟΥ βυν] ]} ον α ὋΡ γεβίογαδυ, ᾿ 
5110 ἃπα 4]]: δπᾶα ψὰ βεῖ ουῦ 7υ8ὺ πον ψ ἢ τῆς 
ποίΐϊοη οὗ βπαΐπρ' οαὐ πον {ππρθ ψετα ἴῃ πε ἔοταϑί, 
ἔονυ ἴὸ ἀρρϑαῦεα ἴο "ΡῈ νεὺῪ ἰᾶῦρε δῃπὰ {ῃ1|οκ. Βαυΐξ, 
50π16 αἰνίηϊῦγ, ἰδ 56 6 πη8, Ὀγουρηῦ ἃ8 ἴο 566 γοιῖι δπά 
ἴο ἀΐδβοονεν ὑπαῦ νὰ ἅγὰ ποὺ ἢ ΟἿΪΥ ρθορὶα βμυΐ ἃρ 
ἴπ ὕΠ158 δῃηΐτηδὶ. [)ο [6}] ὺ5 γουγν δανεηζυγεβ-- -Ψ 0. 
γοῦ ἃγῈ δηα μον γουὺ σοὶ ἰῃ ποτα. Βαΐ Πα 5814 ἢδ 
νοῦ α ποι Ποὺ [611 8 ΠΟΥ αυ ΘϑὍ! οῃ τκι5 Ραΐοτα σίνίην 
15 ψῃδὺ δηἰογίδίητηθπῦ ἢς οου]α σοχηχηδηα, 8Δη6α ἢ6 
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λαβὼν ἡμᾶς ἦγεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν---ἐπεποίητο δὲ 
αὐτάρκη καὶ στιβάδας ἐνῳκοδόμητο καὶ τὰ ἄλλα 
ἐξήρτιστο---παραθεὶς δὲ ἡμῖν λάχανά τε καὶ 
ἀκρόδρυα καὶ ἰχθῦς, ἔτε δὲ καὶ οἶνον ἐγχέας, 
ἐπειδὴ ὦ ἱκανῶς ἐκορέσθημεν, ἐπυνθάνετο ἃ πεπόν- 
θοιμεν' κἀγὼ πάντα ἑξῆς διηγησάμην, τόν τε 
χειμῶνα καὶ τὰ ἐν τῇ νήσῳ καὶ τὸν ἐν τῷ ἀέρι 
πλοῦν, καὶ τὸν πόλεμον, καὶ τὰ ἄλλα μέχρι τῆς 
εἰς τὸ κῆτος καταδύσεως. 
Ὁ δὲ ὑπερθαυμάσας καὶ αὐτὸς ἐν μέρει τὰ καθ᾽ 

αὑτὸν διεξήει λέγων, Τὸ μὲν γένος εἰμί, ὧ ξένοι, 
Κύπριος, ὁρμηθεὶς δὲ κατ’ ἐμπορίαν ἀπὸ τῆς πα- 
τρίδος μετὰ παιδός, ὃ ὃν ὁρᾶτε, καὶ ἄλλων πολλῶν 

οἰκετῶν ἔπλεον εἰς Ἰταλίαν ποικίλον φόρτον κομί- 
ζων ἐπὶ νεῶς μεγάλης, ἣν ἐ ἐπὶ στόματι τοῦ κήτους 
διαλελυμένην ἴσως ἑωράκατε. μέχρι μὲν οὖν 
Σικελίας εὐτυχῶς διεπλεύσαμεν" ἐκεῖθεν δὲ ἄρ- 
πασθέντες ἀνέμῳ σφοδρῷ τριταῖοι ἐς τὸν ὠκεανὸν 
ἀπηνέχθημεν, ἔνθα τῷ κήτει περιτυχόντες καὶ 
αὔτανδροι καταποθέντες δύο ἡμεῖς μόνοι, τῶν ἄλ- 
λων ἀποθανόντων, ἐσώθημεν. θάψαντες δὲ τοὺς 
ἑταίρους καὶ ναὸν τῷ Ποσειδῶνι δειμάμενοι τουτονὶ 
τὸν βίον ζῶμεν, λάχανα μὲν κηπεύοντες, ἰχθῦς δὲ 
σιτούμενοι καὶ ἀκρόδρυα. πολλὴ δέ, ὡς ὁρᾶτε, ἡ 
ὕλη, καὶ μὴν καὶ ἀμπέλους ἔχει πολλάς, ἀφ᾽ ὧν 

ἡδύτατος οἶνος γεννᾶται" καὶ τὴν πηγὴν δὲ ἴ ἴσως 
εἴδετε καλλίστου καὶ ψυχροτάτου ὕδατος. εὐνὴν 
δὲ ἀ ἀπὸ τῶν φύλλων ποιούμεθα, καὶ πῦρ ἄφθονον 
καίομεν, καὶ ὄρνεα δὲ θηρεύομεν τὰ εἰσπετό- 
μενα, καὶ ζῶντας ἰχθῦς ἀγρεύομεν ἐξιόντες ἐ ἐπὶ τὰ 
βραγχία τοῦ θηρίου, ἔνθα καὶ λουόμεθα, ὁ ὁπόταν 
ἐπιθυμήσωμεν. καὶ μὴν καὶ λίμνη οὐ πόρρω ἐστὶν 
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ἴοοκ 8 ψΨΊΠ Πίγω ἴο ὑπΠ6 ἤουβαῈ. [1 νὰ5β ἃ σοι ΠΊ0- 
αἴουβ δἴγαοΐατα, μα θη Κ5 θὰ} ἴῃ 1 ΔπΠα νν85 {ΠΥ 
ξαγηβη δα ἴῃ οὔπου νᾶγβ. Ηδ βεῦ μεΐοσε 5 νερεῖδ}] 68, 
ἔγαϊδ ἂπὰ ἢβῃ δπὰ ρουγτεαὰ 8 ουὖδ ψὶη6 88 ΨῈ]]. 
ηῈπ νὰ δὰ δα ἐπουρῇ, ἢ Δ5Κθα τ15 ψῇμδὺ Πδὰ 
Βαρρεηδα ἴο 8. [ 1ο]α Ὠΐτ δρουῦ δνευυ τ ἱπρ ἔλοτα 
ἢγοὺ ἴο ἰα50---[ἢ 6 βἴοσιῃ, Π6 1514η6, [6 ογυΐδα ἴῃ τῃ6 
αἷτ, [Π6 νᾶγ δπᾶ 4}} {π6Ὸὸ σεϑὺ οὗ [Ὁ ὼἃρ ἴο οὔγῦγ ἀδβοθηΐ 
ἰηἴο {π6 ψ 1} Δ]6. ᾿ 

Ηε ἐχργεϑβθα ἤυρα ψοπάσυ, δηα ἵπθη [ο]4 8 ἢ 5 
ΟῚ 5ἴουυ, βαυίπρ: “ΒΥ ὑἱγῖῃ, βίγδηροῦθ, 1 δ ἃ 
Ογρεϊοῖθ. ϑειϊθπρ ουὖῦ ἔγοια τὴν πίνε ἰαπα ἢ ἃ 
γα ϊης νεπΐαγα ἢ τὴν ΡΟ Ποῖ γοι 566 πα νυ ἢ 
ΤΊΔΩΥ βούνδηΐβ μεϑίάθβ, 1 βαρᾶπ ἃ νογαρὲ ἴο [{4]γ, 
θυϊηρίπρ νϑιΐοιβ γᾶγῈ 5. ἢ ἃ ρχγεαῦ βῃϊρ, ψῃ ο ἢ γοὺῦ 
ΠΟ ἀουλὲ 8)» ψγεοκεα ἱπ πε του οὗὨ ὑῃΠ6 ψΠ4]6. 
ΑΒ ΔΓ 85 5ΙΟγ ψα δὰ ἃ ἔογζαμπαῖα νογᾶρε, νυΐ 
ὕπαγε ψὲ ΨοΥῈ οδυρῆῦ ὈΥ ἃ νἱο]εηῦ πα πα αἀγίνθη 
ουῦ ᾿ἰηἴο {Π6 οοδᾶπ ὉΓ ἴῆγθε ἄδγβ, ἴθ νὰ [6]] ἢ 
ἢ μ6 ψ Πά]6, γ ΥῈ ϑυνδ ]οννεα ἃρ ογαν δηᾶ δ]], 
8πα ΟἾΪΥ Μψὰ ὕψο βυγνίναα, ὑπ6 οἴμοῦβ ὑμεὶῃρ ΚΙ116α, 
νΥε θυγεα οὐγ σοηιγδά 65, θ}1]}0 ἃ ἴδερ]α ἴο Ῥοβείάοῃ 
Δα ᾿νε {Π||8 βογὶ οἵ 116, σταϊϑίηρ νεροίδ]ο5 δηα 
οδαΐϊηρ ἢἤβῃ. δηὰ πυῖΐῖθβι ᾿ἃ8 γοὺ 866, ὑῃ6 ἔογεϑδὶ ἰ5 
εχύθηβίνθ, Δπηα ᾿εβί685, [Ὁ οοῃύδί 8 ΔΩΥ ρτᾶρα-ν 1} 68, 
νος ἢ γἱ᾽6] ἃ ὑπὸ ϑδυνθοῖεϑῖ οὗ νἱὶπθ. Νὸ ἀοιυβδὺ γοι 
ποὐϊοοα {Π6 βρυῖπρ οὗ Ὀδϑδυθα] 6014 νναΐεσ, ἴοο. δή ε 
Τα οἷν Ρεα οὗ ᾿Ἰδᾶνθβ, θυγη 411 ὑπΠ6 ψοοᾶ ψε νϑδηΐ, 
Βη8 76 πε Ὀἱγαὰβ ὑΠδὺ ΗὟ ἴῃ, δἀπα οαΐοῃ [γε ἤβῃ Ὀγ 
δοίης ἰπῖο ἐπα ρῃ} 8 οὐἩἨ 116 δηΐμηαὶ. ἥε αἷϑο βαΐῃε 
1Π6γὰ μὴ ψὰ σάτα ἴο. Αποῖδμεν ἐπίηρ, ὕπογα ἰ5 ἃ 
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σταδίων εἴκοσι τὴν “περίμετρον, ἰχθῦς, ἔχουσα 
παντοδαπούς, ἐν ἧ καὶ νηχόμεθα καὶ πλέομεν ἐπὶ 
σκάφους μικροῦ, ὃ ἐγὼ ναυπηγησάμην. ἔτη δέ 
ἐστιν ἡμῖν τῆς καταπόσεως ταῦτα ἑπτὰ καὶ εἴκοσι. 
καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἴσως φέρειν δυνάμεθα, οἱ δὲ 
γείτονες ἡμῶν καὶ πάροικοι σφόδρα χαλεποὶ καὶ 
βαρεῖς εἰσιν, ἄμικτοί τε ὄντες καὶ ἄγριοι. Ἦ γάρ, 
ἔφην ἐγώ, καὶ ἄλλοι τινές εἰσιν ἐν τῷ κήτει; 
Πολλοὶ μὲν οὗν, ἔφη, καὶ ἄξενοι καὶ τὰς μορφὰς 
ἀλλόκοτοι' τὰ μὲν γὰρ ἑσπέρια τῆς ὕλης καὶ 
οὐραῖα Ταριχᾶνες οἰκοῦσιν, ἔθνος ἐγχελνωπὸν 
καὶ καραβοπρόσωπον, μάχιμον καὶ θρασὺ καὶ 
ὠμοφάγον' τὰ δὲ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς κατὰ 
τὸν δεξιὸν τοῖχον Τριτωνομένδητες, τὰ μὲν 
ἄνω ἀνθρώποις ἐ ἐοικότες, τὰ δὲ κάτω τοῖς γαλεώ- 
ταῖς, ἧττον μέντοι ἄδικοί εἰσιν τῶν ἄλλων: τὰ 
λαιὰ δὲ Καρκινόχειρες καὶ “Θυννοκέφαλοι συμ- 
μαχίαν τε καὶ φιλίαν πρὸς ἑαυτοὺς πεποιημένοι" 
τὴν δὲ μεσόγαιαν νέμονται Παγουρίδαι καὶ Ψηττό- 
πόδες, γένος μάχιμον καὶ δρομικώτατον" τὰ ἐῷα 
δέ, τὰ πρὸς αὐτῷ τῷ στόματι, τὰ πολλὰ μὲν ἔρημά 
ἐστι, προσκλυζόμενα τῇ θαλάττῃ" ὅμως δὲ ἐγὼ 
ταῦτα ἔχω φόρον τοῖς Ψηττόποσιν ὑποτελῶν 
ἑκάστου ἔτους ὄστρεια πεντακόσια. τοιαύτη 
μὲν ἡ χώρα ἐστίν' ὑμᾶς δὲ χρὴ ὁρᾶν. ὅπως 
δυνησόμεθα τοσούτοις ἔθνεσι μάχεσθαι καὶ ὅπως 
βιοτεύσομεν. Πόσοι δέ, ἔφην ἐγώ, πάντες οὗτοί 
εἰσιν; Πλείους, ἔφη, τῶν χιλίων. ὥ Οπλα δὲ τίνα 
ἐστὶν αὐτοῖς; Οὐδέν, ἔφη, πλὴν τὰ ὀστᾶ τῶν 
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ἰακα ποῦ αν ο᾽, ἔννθεηὶυ ἔα ]οηρθ ἴῃ οἰγουστη θυ μα, 
ἢ 411 Κίπαβ οὗ ἤβῃ ἴῃ 10, ψ ἤετα νὰ βυίμπ ΔΠ4 541] 
ἴῃ ἃ {016 51 τΠαῇ 1 τδάθ. [{ 18 πονν ὑνεηΐγ-βανθῃ 
γεδγβ βίπος ψὰ Ψψευα δύνα! ] ονεα. Ἐνουυ τ ηρ' 6186 18 
Ρουῆδρ5 δῃάυγαθ]ο, θαϊ Οοὐγ πεῖρη Ρουθ δπα ἔδ]]ον.- 
ΠΟΙ ΓΥΙΏΘῺ ἃγ6 ἜΧΕΙ ΟἸΥ αὐδΥγ]βοῖηθ Πα ἈΠΡ]6885- 
δηῦ, θα ῖηρ Ἀηβοοί Ὁ] 6 πα βϑάναρο. ““ὙὙΠαῦ!᾽ 5414 1, 
“ἅγ6 ἴπογα οὔθ ὺ ρθορ]α ἴῃ ἴῃ6 ν 416, ἴοο ἢ “ὙΏγΥ, 
γεβ, Ἰοῖβ οὗ ὑπδ6πὰ,᾿ 8814 με; “ἴπδν ἃγὰὲ ὑπ ἴθ αν 
8 ἃ ἃγὲ οὐα]ν θυ}}}. [Ι͂ὰ ὑῃς6 νγεβῖεγῃ ρᾶγὶ οὗ {πὲ 
ἐογοϑί, ἴπ6 [411 ραγῖ, ᾿νε Π6 Βτγο ]εγβ, δὴ 66]-ἐγεα, 
Ἰορϑίοτ- [δοθα ρθορὶε ὑπᾶῦ γα νγαῦ κα δηα Ρο]α, δηᾶ 
ΔΥΘ ΘΔ Π 0815. ΟἿ οπε 5ἰάθ, ὈῪῚ ἴῃς ϑἰδυθοδνὰ ν]}, 

᾿νε πε Μεγροαῖρ,. {πὸ θη ἀθονε πᾶ οαὐῆβῃ θεῖον : 
ΠΟΥ ἅττα ποῖ 80 ψιοκΚεα δ5 πε οἴμετβ.' Τὸ ροτγῖ 
[Π6Υ6 ἅγα ὑπ Ογάθοΐανβ 8πα ἴῃς (οαποδαβ, 0 ἃγ6 
ἔτεα πάβ πα 811165 ψ τ ἐαοὴ οἴπευ. Τῆς ἱπίευϊου 
58. 1 Π 166 Ὀγ ΟἸάπ τὰν ἤ8}} ἀπα ἴῃς δοϊοίεεῦ, ροοά 
βρῆϊεῦς δηα ϑυῦ γυηπεῖθ. ΤῊΣ δαβύῦθτῃ ρᾶγῦ, ὑπαΐ 
ΠᾺΡ πε πιουΐῃ, ἰ8 ἸῃοϑΌ Υ ὑπ Πα ὶϊεα, 85 ἰδ 15 
5] εοῦ ἴο ἱπυπάαϊοιβ οὗ πε 8εᾶ. [1 ᾿ἵνα ἴῃ ἰὖ, 
Βονόνδὺ, ραγίηρ πε δοϊοίβεὶ ἃ ἱὑπρυΐϊε οἵ ἔνε 
Ὠυπάγεα ογδίειβ. ἃ γεδῦ. ϑυςοῆ μεϊηρ πε παΐαγα 
οὗ πε οσουηΐτυ, ἰὑ 15 ἴοσ γοὺ ἴο 5866 ον Ψψὰ οδῃ ἤρ!ηϊ 
ψνἱ ἢ 411 {Ππ6 856 ὑπ 65 δα ἢονν νὰ ἀγὰ ἴο σεῦ ἃ ᾿ἰνίηρ. 
“Ἡρονν ΠΥ ἅἃγὰ ὑπετα οὗ ἴποπὶ ἴῃ 8]] ἢ ̓̓  5δἱα 1. 
“Μοτὸ ῆδῃ ἃ ὑπουβαπα.᾿ 5418 ἢ6. “ὙΥ̓αὺῦ βοτὺ οὗ 
ὙνΘΆΡΟΠ5 ἢάνε ὑπεν ν᾽ “Νοίπιησ ὑεῖ ἤβῃβοπαβ," 

1 Αοοογάϊηρ ἴο Ηδγοασοίιῃβ (2, 46), μένδης 85 ργρύϊδη ἴον 
σοδῦ ; Ῥυῦ ποτα 18 πούμίηρ, ροδύϊβῃ ἴῃ ὕπ6 ΤΥ] οποιηθηπθίθβ ἃΒ 
[οἷαι ἀοβουῦῖθο5. ὑΠ τη, 
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ἰχθύων. Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, ἄριστα ἂν ἔχοι διὰ 
μάχης ἐλθεῖν αὐτοῖς, ἅτε οὖσιν ἀνόπλοις αὐτοὺς 
ὡπλισμένους" εἰ γὰρ κρατήσομεν αὐτῶν, ἀδεῶς 
τὸν λοιπὸν βίον οἰκήσομεν. 
Ἔδοξε ταῦτα, καὶ ἀπελθόντες ἐπὶ ναῦν παρε- 

σκευαζόμεθα. αἰτία δὲ τοῦ πολέμου ἔμελλεν ἔσε- 
σθαι τοῦ φόρου ἡ ἡ οὐκ ἀπόδοσις, ἤδη τῆς προθεσμίας 
ἐνεστώσης. καὶ δὴ οἱ μὲν ἔπεμπον ἀπαιτοῦντες 
τὸν δασμόν: ὁ δὲ ὑπεροπτικῶς ἀποκρινάμενος 
ἀπεδίωξε τοὺς ἀγγέλους. πρῶτοι οὖν οἱ Ψητ- 
τόποδες καὶ οἱ ΠΠαγουρίδαι χαλεπαίνοντες τῷ 
Σκινθάρῳ --- τοῦτο γὰρ ἐκαλεῖτο---μετὰ πολλοῦ 
θορύβου ἐπήεσαν. ἡμεῖς δὲ τὴν ἔφοδον 
ὑποπτεύοντες ἐξοπλισάμενοι ἀνεμένομεν, λόχον 
τινὰ προτάξαντες ἀνδρῶν πέντε καὶ εἴκοσι. 
προείρητο δὲ τοῖς ἐν τῇ ἐνέδρᾳ, ἐπειδὰν ἴδωσι 
παρεληλυθότας τοὺς πολεμίους, ἐπανίστασθαι" 
καὶ οὕτως ἐποίησαν. ἐπαναστάντες γὰρ κατόπιν 
ἔκοπτον αὐτούς, καὶ ἡ ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ πέντε καὶ εἴκοσι 
τὸν ἀριθμὸν ὄ ὄντες --- καὶ γὰρ ὁ Σκίνθαρος καὶ ὁ 
παῖς αὐτοῦ συνεστρατεύοντο. -- ὑπηντιάξομεν, καὶ 
συμμίξαντες θυμῷ καὶ ῥώμῃ διεκινδυνεύομεν. 
τέλος δὲ τροπὴν αὐτῶν ποιησάμενοι κατεδιώξαμεν 
ἄχρι πρὸς τοὺς φωλεούς. ἀπέθανον δὲ τῶν μὲν 
πολεμίων ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατόν, ἡμῶν δὲ εἷς, 
ὁ κυβερνήτης, τρίγλης πλευρᾷ διαπαρεὶς τὸ 
μετάφρενον. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ 
τὴν νύκτα ἐπηυλισάμεθα τῇ μάχῃ καὶ τρόπαιον 
ἐστήσαμεν ῥάχιν “ξηρὰν δελφῖνος ἀναπήξαντες. 
τῇ ὑστεραίᾳ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι αἰσθόμενοι παρῆσαν, 
τὸ μὲν δεξιὸν κέρας ἔχοντες οἱ Ταριχᾶνες --- ἡγεῖτο 
δὲ αὐτῶν Πήλαμος ---- τὸ δὲ εὐώνυμον οἱ Θυννοκέ- 
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ἢ 8818. “Ἴπδη οὖν ὑεϑὺ ρἴδη, 5814 1,““ψουἹα )ν»8 
ἴο τηϑθοῦ ὑμθπὰ ἱπ βαῦ]6, ἃ8 ὕΠΕΥ ἃ΄6 Ὁπδιτηθα πα 
6 πᾶνὸ δηβ. [ ψὲ ἀεοίδαῦ ἴθ, νὰ 51.4}} ᾿ἷνε 
Πθτα ἴῃ ρϑδοα [πε γεϑῦ οὗ ΟὟ ἀδυ5.᾿ 

ΤῊΪ8. νν88 γοβϑοϊνϑά ομ, ἂἀπᾶ ψε ψϑηὺ ἴο πὸ μοδῦ πᾶ 
τηϑάς γεδάγ. Τα οαυ8ε οὗ νψὰγ ψὰ5 ἴο μὲ ἴἢ6 ψ]}- 
Ποϊ]αΐπρ οὐ ὑπ6 ὑγίρυϊεα, δἷἰποα {η6 ἀδῖε ἔογ 1 ἢιδα 
ΑΙΤεΔαγ αὐτίνεα, ὍΠΟΥ βεπὺ δπα ἀδιηδπαάβα ἐπα ἴδχ, 
Δα ἢδ6 ρᾶνα {{Π1|6 Τη Οβθ ΠΡΌ ΓΒ ἃ ΟΟΠϊαΙρΡ[ΠΟΙ5 ΔΉΒΥΨΘΥ 
Δ ἄγονα πε οἵ. ΕἾγβ ἴῃς δοϊεΐεεϊ δπα ΟἸδῃ 
Οὐ βῃ, ᾿ποθηθθ6α δὖ οι αν 5---Ὁ ὑπᾶὺ ννὰ85 ἢ 5 
ΠΆΙῚ6 ---- σὴ οὐ ὙΠ ἃ ρτοαὺῦ ὑργοασ. ἀἈῃίοὶ- 
Ραδπρ ὑπεὶν αἰδοῖ, αὶ ψεῦα γα ρ ΠΟΥ ἈΙΤΩΒ, 
Πανίηρ Ῥγαν ουϑν ροβίβα ἰῆ οὐυῦγ ἔγοηϊ ἃ βαυδᾶ 
οἵ ὑνεηίγ-ῆνα θη ἴῃ ἃιρυθῃ, ψῆῸ πὰ ὑεβϑη 
αἰγθοϊεα ἴο 1411] οὐ ὅΠ6 Ἔδπϑίὴγν θη ἴῆαΥ δὰνν ὑπαὶ 
ὕπεν πδὰ ροῆδα ἈΥ, δπᾶ {{Π||8 ἴΠδγ αἰά. ἘΔ]]ὴρ οα 
ἔθ ἴῃ {6 τϑᾶῦ, ὕπεγ οὐδ μεθ ἀόνῃ, ψ Ὦ1]16 να 
Οὔγβαῖνεβ, ὑννεηὐγ-ῆνε ἴῃ ΠΡ Υ (ἴον δοϊπίπασγιβ ἀπά 
ἢΐθ8. 580ὴ ΨΈΓῈ ἴῃ ΟἿΓ γ8ηΚ5), πηδῦ ὑπθη δος ἴο ἴδοςβ 
Δα, Θηραρίηρ ὑἤετη, τη ΟἿ ΠαζΖαγὰ νἱἢ δἰσθηρίῃ 
8Πα βρίνῦ. ΕἾΠΑ ψὰ τουϊεα {θὰ δ8η6α ρυγβαυξά 
ὑπ 6 πὶ οἶθαν ἴο ὑΠ6ὶγ 46 η8. Τῆδ 5]αίη οἡ {πε 5ἰ4ς οὗ 
ἴΠ6 ΘΠΘΙΩΥ ψΨΕῈΓῈ Οὴ6 Πυπαγοα πα 56νΘ ΪΥ ; ΟΠ ΟἿΓ 
5166, οη6---ἢς 541Π1πρ-Ππηαϑῖθν, 0 ψγ88 στὰ ὑΠτουρἢ 
{Π6 τ] αν ἢ ἃ τυ] εῖ-τῖρ. ΤΊαὺ ἀαΥ ἀπά πρὶ 
να Ὀἰνουδοκεα οὐ ἴπ6 ἢεϊἃὰ δπα ταᾶάθ ἃ ἰγορῇῃν 
Ὀγ βεύτπρ ᾧρΡ {πὸ αγγ βρίπε οὗ ἃ ἀο]ρῃίη. Οἱ [Π6 
ΤΟ] ον ἀἂγ {π6 οἴδοιθ, ψῆο πδ Ποᾶγὰ οὐ ἰὖ, 
Δρρδαγθά, ν τ {6 Βγοί!εσβ, δα Ὀγ Του (Οά, οα {ΠῸ 
ρηῦ Νηρ, 86 ΟΟαΠθδα5. οὐ ἔπε Ἰε, ἃπᾶ {πὰ 
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φαλοι, τὸ μέσον δὲ " οἱ Καρκινόχειρες" οἱ γὰρ 
Τριτωνομένδητες τὴν ἡσυχίαν ἦγον οὐδετέροις 
συμμαχεῖν προαιρούμενοι. ἡμεῖς δὲ προαπαντή- 
σαντες αὐτοῖς παρὰ τὸ ἸΠοσειδώνιον συνεμίξαμεν 
πολλῇ βοῇ χρώμενοι, ἀντήχει. δὲ τὸ κύτος" ὥσπερ 
τὰ σπήλαια. τρεψάμενοι δὲ αὐτούς, ἅτε γυμνῆτας 
ὄντας, καὶ καταδιώξαντες ἐς τὴν ὕλην τὸ λοιπὸν 
ἐπεκρατοῦμεν τῆς γῆς. καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ 
κήρυκας ἀποστείλαντες νεκρούς τε ἀνῃροῦντο καὶ 
περὶ φιλίας διελέγοντο" ἡμῖν δὲ οὐκ ἐδόκει 
σπένδεσθαι, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ χωρήσαντες ἐπ᾽ 
αὐτοὺς πάντας ἄρδην ἐξεκόψαμεν πλὴν τῶν 
Τριτωνομενδήτων. οὗτοι δὲ ὡς εἶδον τὰ γινόμενα, 
διαδράντες ἐ ἐκ τῶν βραγχίων ἀφῆκαν αὑτοὺς εἰς 
τὴν θάλατταν. ἡμεῖς δὲ τὴν χώραν ἐπελθόντες 
ἔρημον ἤδη οὖσαν τῶν Ἰολεμίων τὸ λοιπὸν ἀδεῶς 
κατῳκοῦμὲν, τὰ πολλὰ γυμνασίοις τε καὶ κυνηγε- 
σίοις χρώμενοι καὶ ἀμπελουργοῦντες καὶ τὸν 
καρπὸν συγκομιξόμενοι τὸν ἐκ τῶν δένδρων, καὶ 
ὅλως ἐῴκειμεν τοῖς ἐν δεσμωτηρίῳ μεγάλῳ καὶ 
ἀφύκτῳ τρυφῶσι καὶ λελυμένοις. 

νιαυτὸν μὲν οὖν καὶ μῆνας ὀκτὼ τοῦτον διήγο- 
μεν τὸν τρόπον.υΌ τῷ δ᾽ ἐνάτῳ μηνὶ πέμπτῃ 
ἱσταμένου, περὶ τὴν δευτέραν τοῦ στόματος ἄνοι- 
ἕξιν --- ἅπαξ γὰρ δὴ τοῦτο κατὰ τὴν ὥραν ἑκάστην 
ἐποίει τὸ κῆτος, ὥστε ἡμᾶς πρὸς τὰς ἀνοίξεις 
τεκμαίρεσθαι τὰς ὥρας ---- περὶ οὖν τὴν δευτέραν, 
ὥσπερ ἔφην, ἄνοιξιν, ἄφνω βοή τε πολλὴ καὶ 
θόρυβος ἠκούετο καὶ ὥσπερ κελεύσματα καὶ 
εἰρεσίαι' ταραχθέντες οὖν ἀνειρπύσαμεν ἐπ᾽ αὐτὸ 
τὸ στόμα τοῦ θηρίου καὶ στάντες ἐνδοτέρω τῶν 

1 κύτος ΟΝ Ἔββοϊϊηρ : κῆτος Μ55. 
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Οὐάθοαννα ἰπ ἔῃΠ6 οαπίτθ. ΤῈ Μευροαῖβ αἰὰ ποὶ 
ἴακε ἴῃς ἢε]α, Ἵμοοβίπρ ποὺ ἴο ᾽}ν ὑπεπλβοῖνοβ νυ] ἢ 
οἰ Ὶ ρᾶασίγ. Οὐοἰηρ ουὖ ἴο τηεεὺ [Πδη}, νὰ εηραροα 
ΓΠ6πὰ Ὀγ {πῸ ἴειηρὶ]ε οὗ Ροβείαοη ψ ἢ σγεαὺ βῃουζίηρ, 
δπα [πες ΠΟΙ]ον γα -δοῃορα [κα ἃ οἀνθ. Βουϊίπηρ ΠΈΣ, 
85 ἔπε γ ψεγα ᾿Ιρἢ-ἀγ,66, ἃπα ρυγϑαΐηρ [Π6πὰ ἰηἴο ὑΠ 6 
οτοϑῖ, νὰ ψούθ ὑποποθίου ἢ ταδϑίθυβ οὐ πε ἰδπά. 
Νοῖ Ἰοῦς αἴεενγναγαάβ ὕΠῈῪ βϑηῦ Ὠθγα]45 8πα ψετα 
ἴου γεοονουίηρ ὑπεὶρ ἀεδα ἃπα οοπέουγϊπρ δρουΐ 
8 ἃ] ποθ, θα νὰ αἰά ποὺ {πῖηκ ἰὃ Ὀαϑὺ ἴο τᾶΚὸ 
ὑδυτὴβ νὴ θα. ᾿πάθεα, οα ὑπὸ ἐ]]οννίηρ ἀδγ ννε 
ΠΆΠΠΕ ἀραϊηδὶ ὕΠδπὶ ἃπα υὐουγ οχιθγιηϊηαϊεα 
ὑπετα, 4}1 Ὀυὰῦ {Π6 Μουροαῖβ, ἃηὰ ἴμεγ, ψἤεη ὑπο 

βὰν ῃδαὺ ννὰ8 αοίῃρ, τη ΟΥ̓ ἐπγουρ ἴῃς ρἱ]]5 ἀπὰ 
γον ὑπειηβεῖνοθ ἰηΐο ἴπΠῸ 8ε8. Οδουργίηρ {πὸ 
σου μἴΓΥ, ὙΠ] Οἢ νὰ πονν Οἷον οὗ ὑπῸ δπεγ, Ψψὰ 
ἀν ῖῖ ὑπατα ἰπ ρθᾶσα ἴγτοηι ὑπαῖ {πη οἢ, σφοπϑύδητ! 
δσαρίηρν ἰῃ βρογῖβ, πυπίϊηρσ, [οπαΐϊηρ νημθ5 δηᾶ 
δαϊμαυηρ ἴπ6 ἔτ οὐ 6 ἴγεθβ. ἴῃ εποῦΐ, νψ6 
ΓΕΒΘι  ]6α τηθῖ ἰθδαϊηρ ἃ ᾿1ἴδ οὗ Ἰαχυνυ ἀπ τοδηλῃρ 
ἃ Ιᾶαγρα ἴὴ ἃ στδὰΐ ρυίβοῃ ὑπαὺ που οδηηοῦ ΘΑ 
ουΐ οὗ 

ΕῸΓ ἃ γϑδγ ἃπα εἰρῇῃῃςβ τωοηΐῃβ ψα ᾿ἰναα ἰῃ [15 ννᾶν, 
μναῖ οηἡ ἴπε ΠῚ αδγ οὗ ἴῃς πίπίῃ ταοηῦ, ἀρουΐ [Πς 
Βδοοηα τπουϊῇῃ-ορεηΐπρ---ἴονῦ [ἢ ψνῃ4]6 αἱὰ [Ὁ οῇςθ δὴ 
Βουν, 80 ὑῃαῦ ννε το]ὰ ἔλτηθ Ὀγ {ΠεῸ ορεπῖηρβ---ἀρουΐ ὑΠ6 
ΒΘΟΟΠα οΟραδηΐηρ,, ἃ5 1 8814, τηποῃ ΒῃουτὩρ ἀπ οοι- 
τηοὕοη ϑυ ἀά θη ]υ τηδαὲ 1561} Πεαγα, ἀπα ψνῆδῦ βεθιηθά 
ἴο ὈῈ σοτημπηδηάβ ἃπα οἂῦ-θαῖβ. Εἰχοῖθεα]ν να ογερὶ 
αρ ἴο ὕΠ6 νϑῦῪ τηοι]} οΟὗὨ {Π|6 δηϊπηαὶ, Δα βἰδπάϊηρ 

1 Οομρδγο ὕΠ6 ἀθβογὶρύϊοη οὗ [Π8 Βοὰ- ρῃῦ Ὀούνϑοη Οου ἢ 
δπᾶ Οὐογογτδὶ 'π ΤΟΥ 168 1. 48. 
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ΤΗΕ ΨΟΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

Ὸ 7 [οἱ ς ’ Φ Κ᾿ 4 ὀδόντων καθεωρῶμεν ἁπάντων ὧν ἐγὼ εἶδον 
θεαμάτων παραδοξότατον, ἄνδρας μεγάλους, ὅσον 
ς ’ λ ς ’ 3 ή ’ ἡμισταδιαίους τὰς ἡλικίας, ἐπὶ νήσων μεγάλων 
προσπλέοντας ὥσπερ ἐπὶ τριήρων. οἶδα μὲν οὖν 
ἀπίστοις ἐοικότα ἱστορήσων, λέξω δὲ ὅμως. νῆσοι 
ἦσαν ἐπιμήκεις μέν, οὐ πάνυ δὲ ὑψηλαί, ὅσον 
ἑκατὸν σταδίων ἑκάστη τὸ περίμετρον: ἐπὶ δὲ 

49ϑ. κἝ». Ν κ΄ 4 “" 4: 9 3 ἣ ᾿Ὶ 

αὐτῶν ἔπλεον τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἀμφὶ τοὺς 
εἴκοσι καὶ ἑκατόν: τούτων δὲ οἱ μὲν παρ᾽ ἑκάτερα 
τῆς νήσον καθήμενοι ἐφεξῆς ἐκωπηλάτουν κυπα- 
ρίττοις μεγάλαις αὐτοκλάδοις καὶ αὐτοκόμοις 
ὥσπερ ἐρετμοῖς, κατόπιν δὲ ἐπὶ τῆς πρύμνης, ὡς 
ἐδόκει, κυβερνήτης ἐπὶ λόφου ὑψηλοῦ εἱστήκει 

χάλκεον ἔχων πηδάλιον πεντασταδιαῖον τὸ μῆκος" 
ἐπὶ δὲ τῆς πρῴρας ὅσον τετταράκοντα ὡπλισμένοι 
αὐτῶν ἐμάχοντο, πάντα ἐοικότες ἀνθρώποις πλὴν 

Κ᾿ [ον [τέ 
τῆς κόμης" αὕτη δὲ πῦρ ἣν καὶ ἐκάετο, ὥστε οὐδὲ 

’ 20. , Α ε ’ὔ ςν»ἝΝὮῬἌ 3 ’ κορύθων ἐδέοντο. ἀντὶ δὲ ἱστίων ὁ ἄνεμος ἐμπί- 
» ὦ ΜᾺ Ν 3 ς ᾽ὔ 3, ἢ 

πτων τῇ ὕλῃ, πολλῇ οὔσῃ ἐν ἑκάστῃ, ἐκόλπου τε 
’ Ν Ν “ 2 ς ’ 

ταύτην καὶ ἔφερε τὴν νῆσον ἡ ἐθέλοι ὁ κυβερνή- 
τῆς κελευστὴς δὲ ἐφειστήκει αὐτοῖς, καὶ πρὸς 
τὴν εἰρεσίαν ὀξέως ἐκινοῦντο ὥσπερ τὰ μακρὰ 
τῶν πλοίων. 

Τὸ μὲν οὖν πρῶτον δύο ἢ τρεῖς ἑωρῶμεν, 
ὕστερον δὲ ἐφάνησαν ὅσον ἑξακόσιοι, καὶ 
διαστάντες ἐπολέμουν καὶ ἐναυμάχουν. πολλαὶ 
μὲν οὖν ἀντίπρῳροι συνηράσσοντο ἀλλήλαις, 

2908 
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Α ΤΕᾺΚ 5ΤΟΕΥ, 1 

ἰη5146 ἴῃς τες δὶ ννὲ βανν Π6 τηοϑδὺ πῃ ράγΆ}]6]]εα οὗ 4]}} 
[Π6 δἰχηῖθ ὑμαῖ ὄνεῦ 1 88ν---ἢσρα τωθη, ἔ}]γ ΠΑ] 

ἃ ἴαμ]οηρ ἱπ βἰδίαγα, βαρ οὰ. ἤυρα ἰβίαπᾶβ 85 

ΟΠ 9116 γ5. ΤΠουρΡῊ 1 Κπον ὑμπαῦ νηδῦ 1 ἃπὶ ροΐπρ 

ἴο τεοουπῦ βανοῦσβ οὗ πε ἱπογθαῖ]8, 1 5841} βᾶν 

ἰϊ πονουῖμε]εθ5. Τθεγα ψογα ἰϑαπάβ, Ιοηρ ὰῦ ποὺ 

ΨΘΓῪ Πρῇ, δῃὰ ΠΥ ἃ ἢυπατγαα διρ]οηρθ ἴῃ οἰτουτη- 
ἔἴδγθηςσθ, οὐ θοῇ οὗ νοῦ δρουῦΐ ἃ δυπατεα ἃπα 

ὑνθηΐγ οὗ ποβ6 ἤθ ΨψΈ͵Ὲ ΟΥ̓ δῖ πρ', Βοη6 οὗ ψΠοιη, 
δἰ ὑτηρ δ]οὴρ δδοῇ 546 οὗ ἴΠ6 1ϑ]απᾶά οπα Ρ6] 1 ηα {πὰ 
οὐμοσ, ψ τα τοντηρ 10} Παρα ΟΥ̓ΡΓΕ55 γα 68 [ῸΓ οδγϑ8-- 

Ὀγδηοῆθθ, ἰεαᾶνθθ ἃπᾶ 41}}1} ΑΕ δὲ ὑῃε βἴϑγῃ, 851 

ΒΌΡΡοβε γοὰ ψου]ὰ ο48]] 1, βῦοοα {δ τηδϑῦδυ οῃ ἃ ἢϊρῇ 
Ὧ111, Ποϊάϊηρ ἃ Ὀγοῆζε {{Π]6ν ἄνα ἔα] οπρ5 ἴῃ Ἰεηρτῃ. 
Αὐ ἴῃς ον, δϑουὺ ἔογίυ οἵ ὑπθηὶ Ὁπ6 ΟῚ δτ8. 6 γα 
Πρ τίηρ ; ΠΥ γνεῦα κα τθη ἴῃ 4}} Ραΐ {πΠεὶγ ἢδὶγ, 
ψΠΐ ἢ ννὰ8 ἥτε δηᾶ Ὀ]ΑΖεα ὑρ, 50 ὑπαὶῖ ὑπεν δᾶ πὸ 
πΘΘΑ͂ οὗ ρ]υμηεβ. 2 [πὰ Ἰΐεα οὗἉ 58115, [η8 σίπα βύγι οι [ῃ6 
ἔοτοϑὺ, ψ ῃ ὶ οἢ ννὰ8 ἄδηβα οἡ δδοῇ οὗ {Πς 9] η45, {116 

ὑῃ15 δπα οδυτῖθα {Π| ἰ5Βαπα ψθγανον ἴΠ6 ΠΟΙβδη 
ψου]α. ΤΏρδτε ψνοτα Ὀοδίϑυν δὶ 8 ἱῃ σΟΙΩΤ ΔΩ, ἴο 6 0 
[Π6 ΤΑΙ ἢ ἴῃ {π|6, ἃΔπα [ἢ 15]. πα 5 τηονεα βυ γ 
ἀπ 66. {116 τον ἱπρ,, {6 ννᾶγ- Ρ8116 γ8. 

Αὐ ἢγβϑὶ νὰ ΟἿΪγὺῪ 8ᾶν ὕννο οὐ ἴῆγεθ, θυῦ Ἰαΐον οἡ 
ἃρουῖ 8ἷχ Βυπατγοα τηδάς {πΠδ6ὶγ ἀρρόδγᾶμοθ. Τακίηρ 
51465, ἴπεὺ ψεπῦ ἴο ψᾶῦ δπᾶ ἢδα ἃ βεδ- ἢρῃῖῖὶ Μϑηγν 
οοἸΠἀεα νι} ομα δηοῖμον θον5 ΟΠ, 8Π64 ΙΤΩΔΗΥ 

1 Ἡογοάδοίαβ (2, 156) Βρϑδῖκβ οὗ ἃ Ποδύιηρ ἰβαπά ἰῃ Εἰρσγυρύ. 
2 Οἵ, 1ι. δ, 4: ““Απά {το ῖθββ ἤδβπιθβ ἀἰὰ θυ τη οπ ογοϑῦ διά 

Β}1601α.᾽ 
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ΤΗΒΕΝ ΜΟΙΝΚΒΘ ΟΕ ΚΌΟΙΑΝ - 

πολλαὶ δὲ καὶ ἐμβληθεῖσαι κατεδύοντο, αἱ δὲ 
᾿συμπλεκόμεναι καρτερῶς διηγωνίζοντο καὶ οὐ 
ῥᾳδίως ἀπελύοντο" οἱ γὰρ ἐπὶ τῆς πρῴρας τεταγ- 
μένοι πᾶσαν ἐπεδείκνυντο προθυμίαν ἐπιβαίνοντες 
καὶ ἀναιροῦντες" ἐζώγρει δὲ οὐδείς. ἀντὶ δὲ χειρῶν 
σιδηρῶν πολύποδας μεγάλους ἐκδεδεμένους ἀλλή- 
λοις ᾿ἐπερρίπτουν, οἱ δὲ περιπλεκόμενοι τῇ ὕλῃ 
κατεῖχον τὴν νῆσον. ἔβαλλον μέντοι καὶ ἐτίτρω- 
σκον ὀστρέοις τε ᾿ἁμαξοπληθέσι καὶ σπόγγοις 
πλεθριαίοις. ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν Αἰολοκέν- 
ταυρος, τῶν δὲ Θαλασσοπότης" καὶ μάχη αὐτοῖς 
ἐγεγένητο, ὡς ἐδόκει, λείας ἕνεκα: ἐλέγετο γὰρ 
ὁ Θαλασσοπότης πολλὰς ἀγέλας δελφίνων τοῦ 
Αἰολοκενταύρον ἐληλακέναι, ὡς ἣν ἀκούειν ἐπικα- 
λούντων ἀλλήλοις καὶ τὰ ὀνόματα τῶν βασιλέων 
ἐπιβοωμένων. τέλος δὲ νικῶσιν οἱ τοῦ Αἰολοκεν- 
ταύρου καὶ νήσους τῶν πολεμίων καταδύουσιν 
ἀμφὶ τὰς πεντήκοντα καὶ ἑκατόν" καὶ ἄλλας τρεῖς 
λαμβάνουσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν' - αἱ δὲ λοιπαὶ 
πρύμναν κρουσάμεναι ἔφευγον. οἱ δὲ μέχρι τινὸς 
διώξαντες, ἐπειδὴ ἑ ἑσπέρα ἦν, τραπόμενοι, πρὸς τ 
ναυάγια τῶν πλείστων ἐπεκ άτησαν καὶ τὰ ἑαυ- 
τῶν ἀνείλοντο' καὶ γὰρ ἐκείνων κατέδυσαν νῆσοι 

- οὐκ ἐλώττους τῶν ὀγδοήκοντα. ἔστησαν δὲ καὶ 
τρόπαιον τῆς νηὴσομαχίας ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ 
κήτους μίαν τῶν πολεμίων νήσων ἀνασταυρώ- 
σαντες. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν νύκτα περὶ τὸ θηρίον 
ηὐλίσαντο ἐξάψαντες αὐτοῦ τὰ ἀπόγεια καὶ ἐπ᾽ 
ἀγκυρῶν πλησίον ὁρμισάμενοι' καὶ γὰρ ἀγκύραις 
ἐχρῶντο μεγάλαις ὑαλίναις καρτεραῖς. τῇ ὕφτε- 
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Α ΤᾺΝ 5ΤΟΒΥ͂, 1 

ΜΕΙῈ ΓἈΠΙΠ]Θα δι 5} 085 ἃπά βηκ. ϑοῖμβ, βύδρ- 
ΡΙ παρ ομα ἃποῦπεν, ρμὰῦ ἃρ ἃ βίουϊ ἤρ]νῦ ἅμα ψο 
οἷον ἴο οδϑὶ οἵ, ἔονυ ὑπμόβα ἰδ ομθα ἂὖ ὑΠ6 "ονν5 

Βῃονεα 41} Ζ6 8} ἰπ οδιαΐησ ἃπα ἰαγίπρ: ΠΟ 
αυδτίευ ψὰ5 ρίνθεη. [πϑίεδα οὗ ἴγσοπ σγάρπαὶβ ὑΠ6Ὺ 
ἴπγον Δροαγ ὁπ ποθεν σγοαὺ ἀεν} 8} ψ ἢ 11Π65 
βε]αγεά ἴο ἴπδιω, δπα ἐμεβε᾽ ρστίρρεᾷ με ψοοᾶβ ἀπά 
Πο] ἃ {16 ἰϑαπᾶ ἴ350. ΤΉΘΥ βίγαοικ πα ψουπαάδα ὁπ 6 
Δ ποῦμε ἢ ογδίειβ ὑπᾶῦ νου] 411] ἃ ψνᾶροπ δπά 
ἢ Βυπάγεοα-οοῦ βροῆρθβ.0 ὉΤῈ ᾿εδᾶθυ. οὗ οπὲ 
οἷ4άθ. νὰβ Αθοϊοσδηΐδυν, οὗ ἴπ6 οὐπονῦ, ΒΗ Θατ ΚΟΥ. 
ΤῊοῖν θαυ] 6 ἐν] θη ]ν οαπηα ἀθουῦ οα δοοουηΐ οὗἉ 8ῃ 
δοὺ οὗ ρίγδον : Βυϊ πο ΚΟΥ ψγὰ5 8814 ἴο ἢᾶνα ἀγίνθη 
ΟΥ̓ τἸηδηΥ Ποιά οὗ ἀο]ρ 5 θ6]ομρίηρ ἴο Αδοϊοσδηΐδαν. 
Υε Κπὸν ὑΠ18 θδοϑυβα γα οου]Ἱα ἢδαν ὑπθὰ ἃραβὶηρ 
ΟΠ6 8 ποῦθου ἃπα οδ]]πρ' ουὖ ὕῃ 6 πδηγ65 οὗ ὑμεῖγ Κίηρϑ. 

ΕἸΠΑΙΠγ ἴΠ6 5146 οἵ Αβδοϊοοεπΐδυν νοι ; ὕΠπΠ6Υ βδ8ηκ 
δρουῦ ἃ Βυπαγεα δἀπὰ ΠΥ οὗ ὕπΠ6 Ἔποπλν 8 ἰβἰδπάβ ; 
Δα ἴοοκ {Πγ66 τηογ6, οὔονν5 ἃηα ἃ]] ; 6 τοϑῦ ὑδοκβα 

ναῖον ἃπα ἤθεα. Αἰἴδεῦ ρυγϑυΐηρ ὑεῖ βοιὴς ἀϊβἴδποα, 
πεν τυγηθα ὕδοκ ἴο ἴΠ6 ψσεοκβ αὖ Ἔνεπίηρ, τηακίηρ 
ῬΓΪΖο5 οὗ πιλοϑὺ οὔ ὑπ δα ρἱοκίηρ ἃρ νυ δῦ θεϊομρεα ἴο 
ΠΟΙ ΒΕ ῖν 65 ; ἔθου οὴ {Π6 1} νη 5146 ποῖ 1688 ὕῃδῃ εἰρ]ῦν 
ἰβ]απάβ ἢδα ροηα ἄοψψηῃ. Τῇδγ 4150 τηδάβ ἃ [ἸΌΡΥ οὗ 
της ἰ516-ρῃῦ ὈΥ βοῦθπρ ἃρ ομε οὗ 6 δποιγ} 8 
15]. πά8 οἡ {Π6 μεδά οὗ ἴθ. ννα]6. ὙΤΠπαῦ πίρῦ ὑπὸ Ὺ 
βαρὺ πὰ βῃ!ρροδγα δυουπα ἴῃ 6 δηϊπ)δὶ, τηαἰκίησ ἐΠεὶγν 
5Π10Ὑ6 Ππ6 85 ἴαδὺ ἴο ΐτη πα τἱαϊηρ δῦ ποθοῦν }π5ὺ οΠ 
ἢΐτα ; ἴογῦ ὕπδν Πα Δποἤουβ, ἰᾶῦρα δπα βἴγομπρ, τάς 
οὗ ρ]αβθ.: οἱ ὑῃθ [Ὁ]ονίηρ ἀαΥ {πεν ρογίογτηεα 

1 ΨΟΡΥ Ἰἰκοὶν ἃ ρυπηΐηρ τγοἔίθγθηοθ ο βδοιὴθ ὕγανθὶ]ου Β 
δοοοιηῦ οὗ νοοΐθῃ (ξυλίναις) ΔΠΟΠΟΓΗ. 
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ΤῊΝ ΜΨΟΒΚΘ ΟΕ ΙΜΟΙΑΝ 

ραίᾳ δὲ θύσαντες ἐπὶ τοῦ κήτους καὶ τοὺς οἰκείους 
θάψαντες ἐπ᾽ αὐτοῦ ἀπέπλεον ἡδόμενοι καὶ ὥσπερ 
παιᾶνας ἄδοντες. ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν νησο- 
μαχίαν γενόμενα. 

ΓΦ ΕΙ. 
ΑΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ Β 

Τὸ δὲ ἀπὸ τούτου μηκέτι φέρων ἐγὼ τὴν ἐν 1 
τῷ κήτει δίαιταν ἀχθόμενός τε τῇ μονῇ μηχανήν 
τινα ἐζήτουν, δι’ ἧς ἂν ἐξελθεῖν γένοιτο: καὶ τὸ 

λ [ον Ν ς » ’ Ν » Ν 

μὲν πρῶτον ἔδοξεν ἡμῖν διορύξασι κατὰ τὸν δεξιὸν 
τοῖχον ἀποδρᾶναι, καὶ ἀρξάμενοι διεκόπτομεν' 
ἐπειδὴ δὲ προελθόντες ὅσον πέντε σταδίους οὐδὲν 
ἠνύομεν, τοῦ μὲν ὀρύγματος ἐπαυσάμεθα, τὴν δὲ 
ὕλην καῦσαι διέγνωμεν: οὕτω γὰρ ἂν τὸ κῆτος 
ἀποθανεῖν: εἰ δὲ τοῦτο γένοιτο, ῥᾳδία ἔμελλεν 
ἡμῖν ἔσεσθαι ἡ ἔξοδος. ἀρξάμενοι οὖν ἀπὸ τῶν 
οὐραίων ἐκαίομεν, καὶ ἡμέρας μὲν ἑπτὰ καὶ ἴσας 
νύκτας ἀναισθήτως εἶχε τοῦ καύματος, ὀγδόῃ δὲ 
καὶ ἐνάτῃ συνίεμεν αὐτοῦ νοσοῦντος: ἀργότερον 
γοῦν ἀνέχασκεν, καὶ εἴ ποτε ἀναχάνοι, ταχὺ 
συνέμνεν. δεκάτῃ δὲ καὶ ἑνδεκάτῃ τέλεον ἀπενε- 
κροῦτο᾽ καὶ δυσῶδες ἦν" τῇ δωδεκάτῃ δὲ μόλις 
ἐνενοήσαμεν ὡς, εἰ μή τις χανόντος αὐτοῦ ὑπο- 
στηρίξειεν τοὺς γομφίους, ὥστε μηκέτι συγκλεῖσαι, 
κινδυνεύσομεν κατακλεισθέντες ἐν νεκρῷ αὐτῷ 
ἀπολέσθαι. οὕτω δὴ μεγάλοις δοκοῖς τὸ στόμα 
διερείσαντες τὴν ναῦν ἐπεσκενάζομεν ὕδωρ τε ὡς 

1 ἀπενεκροῦτο Ζ, Ῥ, Ν᾽, Ε'; ἀπενενέκρωτο ΤΏ. 
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Α ΤᾺΝ 5ΤΟΕΥ, 1-1} 

βδουϊῆσαε οὐ {δὲ ὙΠΑ]ς, Ρυγίοεά {πεῖν ἐτο πᾶς οα 
Ὠΐτη, ἃπα 541166 οἱ γε]οϊεϊπρ' Δ) ΔρΡΡδυ ΠΟΥ 5ἰπρὶπρ 
ἤγτὴπβ οὗ νἱοἴογγ. 80. τ οἢ ἴον ἴΠη6 δνοιῖς οὗ τῃς 
15816-ἄρ ῦ. 

ΒΟΟΚῚΙ 

Επομ ὑμαῖῦ {ἰπλ6 ἡ, ἃβ 1 οουἹα πὸ Ἰοῆρεοῦ δπάυγα 
{Π6 116 ἴῃ ἴπΠ6 ν Βα]6 δηα ννὰβ ἀϊβοοπλεπίεα τ {Π|6 
Ἰοπ ] 6585, [ βουρηῦ ἃ ἂν οὗ δβϑοᾶρθὲ. ΕἸγδῦ ψε α6- 
τουγαϊηθά ἴο αἷρ Ππγουρἢ ὑΠπΔ τἱρ]ιῦ 5146 ἃπα τπᾶκο οἵ, 
Δα ψὰ τδάθ ἃ ὑαρίπηΐηρ ἀπα 61] ἴο ουὐλεϊπρ ἴῃ. 
Βυΐ ψΠθὴ ψὰ δα δαναποδά βοιης ἔνε τ] οπρθ ψ 10}- 
ουῖ σεὐϊτηρ ἀηγνθετθ, ψὰ Ἰϑν ΟΥ̓ αἱσρίηρ δηα ἀε- 
οἰἀεα ἴο 56ὺ πε ἔογαϑὺ δῆγαβ, ὑπ᾽ κΚίπρ' ὑμαῦ ἴῃ [Π15 γᾶν 
1η6 νψγα]6 οου]Ἱὰ μὲ Κι]]16α, ἀπά ἱπ ὑπαὺ οᾶ86 ΟἿἿ᾽ δβοᾶρε 
νου] θῈ εᾶϑθυ. 80 ψὰ αρδη δὖ πε ἰδ1} ἐπα δπά εἰ 1 
δῇῆγθ. Εοὺν βενθὴ ὅδὺ8 Δ) βενθὴ πἰρῃΐϊβ ἢ6 ννὰ8 ὑη- 
αἰεοϊεα Ὀγ ὑμε Ἀαγηΐηρ, θὰ οἡ ἴπΠ6 εἰρῃτῃ πα πη. 
να ραϊπεγθα ὑπαῦ ἢ6 νγᾶ8 ἴῃ ἃ "δα ψᾶγ. ΕῸΥ ἰπβδίδῃςθ, 
ἢε γανηθα 6858 ἰγααυθηῦ, ἃπαὰ ψῃθπανοῦ ἢς αἰα 
γᾶν ἢ6 οἰοβθα ἢΐ8. του αυΐοκὶγ. Οπ {πς6 ἰεπῖῃ 
8Δη 6 οἰθνθηΐῃ αἀδΥ τιογιϊοαϊίοη αἱ ἰαδῦ βεὺ ἴῃ δηᾶ 
6 νψὰ8 ποίβοταβθ. Οἡ ὑπε ὑπ γε ρεγοαίνεα Ἰυδῦ 
ἰπ ὕπης ἐπαῦ ἱξ δοιηθοηε αἰ ποῖ βῆογε ἢΐβ )αννβ ρθη 
δ Πα γανπεα, 50 ὑπαῦ ἢ6 οουἹά ποῖ οΪοβα ὑπ θ 
ραῖῃ, ψὰ 5ἴοοα ἃ σἤδηος οὗ βεΐπρ' βῃπΐ ἃρ ἴῃ {πα 
ἀεδα ψδ]6 δηὰ ἀγίπρ' ὕμπεσα ουγβεῖνεβ. Αὐ ἴῃς ἰαβϑὶ 
τηοχηθηῖ, ὑπθη, νγα ριορρβα [6 του ὀρθὰ ψἱἢ 
στεαδῖ Ῥδδτηβ 8Π4 τοϑᾶδ οὐ δοαῦ τοδάνυ, ρυϊζπρ' ἀροαγὰ 
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ἔνι πλεῖστον ἐμβαλλόμενοι καὶ τἄλλα ἐπιτήδεια" 
κυβερνήσειν δὲ ἔμελλεν ὁ Σκίνθαρος. 
Τῇ δὲ ἐπιούσῃ τὸ μὲν ἤδη ἐτεθνήκει. ἡμεῖς 

δὲ ἀνελκύσαντες τὸ πλοῖον καὶ διὰ τῶν ἀραιωμά- 
τῶν διωγαγόντες καὶ ἐκ τῶν ὀδόντων ἐξάψαντες 
ἠρέμα καθήκαμεν ἐς τὴν θάλατταν: ἐπαναβάντες 
δὲ ἐπὶ τὰ νῶτα καὶ θύσαντες τῷ Ποσειδῶνι αὐτοῦ 
παρὰ τὸ τρόπαιον ἡμέρας τε τρεῖς ἐπαυλισάμενοι 
--νηνεμία γὰρ ἣν---τῇ τετάρτῃ ἀπεπλεύσαμεν. 
ἔνθα δὴ πολλοῖς τῶν ἐκ τῆς ναυμαχίας νεκροῖς 
ἀπηντῶμεν καὶ προσωκέλλομεν, καὶ τὰ ,»σώματα 
καταμετροῦντες ἐθαυμάξομεν. καὶ ἡμέρας μέν 
τινας ἐπλέομεν εὐκράτῳ ἀέρι χρώμενοι, ἔπειτα 
βορέου “σφοδροῦ πνεύσαντος μέγα κρύος ἐγένετο, 
καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ πᾶν ἐπάγη τὸ πέλαγος, οὐκ ἐπι- 
πολῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐς βάθος ὅ ὅσον ἐς ἐξὶ ὁ ὀργυιάς, 
ὥστε καὶ ἀποβάντας διαθεῖν ἐπὶ τοῦ κρυστάλλου. 
ἐπιμένοντος δὲ τοῦ πνεύματος φέρειν οὐ δυνάμενοι 
τοιόνδε τι ἀποιοησαμενεεο δὲ τὴν γνώμην ἀπο- 
φηνάμενος ἢ ἣν ὁ Σκίνθαρος---σκάψαντες γὰρ ἐ ἐν τῷ 
ὕδατι σπήλαιον μέγιστον ἐν τούτῳ ἐμείναμεν 
ἡμέρας τριάκοντα, πῦρ ἀνακαίοντες καὶ σιτούμενοι 
τοὺς ἰχθῦς" εὑρίσκομεν δὲ αὐτοὺς ἀνορύττοντες. 
ἐπειδὴ δὲ ἤδη ἐπέλειπε τὰ ἐπιτήδεια, προελθόντες 
καὶ τὴν ναῦν πεπηγυῖαν ἀνασπάσαντες καὶ πετά- 
σαντες τὴν ὀθόνην ἐσυρόμεθα ὥσπερ πλέοντες 
λείως καὶ προσηνῶς ἐπὶ τοῦ πάγου διολεσθάνοντες. 
ἡμέρᾳ δὲ “πέμπτῃ ἀλέα τε ἣν ἤδη καὶ ὁ πάγος 
ἐλύετο καὶ ὕδωρ πάντα αὖθις ἐ ἐγίνετο. 
ἐπεὶ θυ ήδν οὖν ὅσον τριακοσίους σταδίους 

ἐς ἐξ (1.6. τ") δοιμνγαΓΖ : ἐς τετρακοσίας (1.6. τ), ἐπὶ τριακοσίας 
.Φ 
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41} 1τΠ6 ψαῖϑῦ ψὰ σου πὰ ὑΠ6 οὔ ὺ ργον 810}8. 

Οὐυῖ 581]1π|ρ-Ππηάϑῦ ον τνᾶ5 ἴο 06 Θοι ΠΑ ΓῸ5. 

Οὐ π6 ποχὺ ἄδὺ {πῸ6 νὰ ]6 ννὰβ ἀθδα δἱ ]αβϑί. 
γΥε ἀταρρεά πμ6 Ὀοαῦ τρ, ἴοοκ ἢδὺ ἔῃτουρ] {Π6 ραρ58, 

τδάα Π6Γ ἴαϑὶ ἴο ἴπη6 ὑδϑῦ!) δπά Ἰονεγθα ἢδὺ 5]ὁνν 
ἰηῖο πε 58θδὰ. ΟἸ πη ἷπρ ὁπ {Π6 ὑᾷΆοκΚ δηα βδου ποίη 

ἴο Ροβείάοῃ ἔπεα ὉΥ πΠῸ6 ΟΡ, να σδιηρεα ἔῸΣ 

ἴπγεα ἄδγϑ, 858 ἰὉ ψγὰ5. οάη. Οπ ὑπὸ ἔουτ ἢ ἀΔΥ τα 
5816 οὔ, δια ἴπ 50 ἀοίπρ' πηεῦ δΔηα σγουῃαεα ΟΠ ΤηΔΠΥ 

οὔ {π6 ἀδδᾷ ἴγοτα ὕΠ6 5θ8-ρ!ηῦ, ἃπα τηθαβϑαγοα {πεῖν 

βοάϊθ5 ψἹὉἢ ἀπηαΖοιηθηῦ. ΕῸΓ βοῖὴδ ἀδγΥ8 νγ6 841166 ψ τ ἢ 

ἃ τηοάδγαῦα ὕγ66 ΖΘ, Πα ἤδη ἃ βίγοηρ' που δν Ὁ]δνν ἃρ 

Δ πα Ὀτουρ]ῦ οα σγεαὺ οο]4. ΤῊ Ἐπ ΓΕ 868 ννὰβ ἔτοΖΘ ἢ 

Ὀγ ἰἴ, ποῦ }υ5ῖ οἡ {π6 βυγίδος θυΐ ἴο ἃ ἀερῖῃ οὔ [Ὁ}}Κ 

δἰχ (αὐ ποιηβ, 80 ὑπῃαὺῦ νὰ οου]ά Ιδᾶνα π6 οδῦ ἃπα γι 

οη {μὲ ἴςσθβ.0 Τα νἱπὰ μο]α δῃα νὰ οου]Ἱὰ ποῖ βἰδπα 
1, 8ὸ νὰ ἀδνίβεα δη οὐά τευλδαγ ----ἴΠ 6 ΡγΌροβοι οὗ ΠῈ 

146 ννὰβ ϑεϊηζπατυαβ. νῆα αἀπρ ἃ νΕΥῪ ἰαῦρα οἂνα ἴῃ 

ὑΠ6 ψαῦοῦ ἃπα βἴορραα ἰπ 1 ἴον ὑΠϊγν ἄᾶγβ, Κεερίηρ 
ἃ ἔγε Ραγπίηρ ἀπά εδαἰηρ ἴἢ6 ἤβῃ {Πᾶῦ ψὰ ἔουπα ἱπ 

ἀϊρρίηρ. ὙΉ ΘΠ ΟΥ̓ ῥγον 598 αὖ Ἰαϑβὺ 116, νγε ὄπλα 
ουὖ, ἢδυ]δα ἂρ {πε Ροδὺ, ψῃϊς ἢ Παᾶ οζεη ἴῃ, βρτεδα 

ΟἿΓ οδηνὰβ Δη4 5114, ρ]] αϊηρ α. ἴΠ6 ἰσὸ βιηοοίν ἀπά 

ΘΑΒΙΪγ, }υ5ὺ 85 1ἔ να 6 Ὲ 5841Π1πρ. Οπ {πε ΠῚ ἀἂγ 

1ῦ νγὰ5 ψψϑιϊη δραΐῃ, ἴῃ 6 ἴσα ὕγοκα Ὁρ δῃηά Ἔνεσγυηρ 

ζυγΠπΘα ἴο νναῦδθι Οὔ 6 τηΟΓ6. 

ΑΥ̓ΟΥ 581Π|Ππρ ἀροὰυῦ γε παν εα δαυ]οπρε 
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νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσηνέχθημεν, ἀφ᾽ ἧς 
ὕδωρ λαβόντες--- ἐπελελοίπει γὰρ ἤδη---καὶ δύο 
ταύρους ἀγρίους κατατοξεύσαντες ἀπεπλεύσαμεν. 
οἱ δὲ ταῦροι οὗτοι τὰ κέρατα οὐκ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
4 3 9. ἕο Α “ 3 Ἂ Υ͂ [ ἴων 

εἶχον, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὥσπερ ὁ Μῶμος 
ἠξίου. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ εἰς πέλαγος ἐμβαίνομεν, 

2 Ψ 3 δ [4 Ἁ [φὴ 3 ϑ “ οὐχ ὕδατος, ἀλλὰ γάλακτος" καὶ νῆσος ἐν αὐτῷ 
9 ’ὔ ᾿ 7 3 ᾷ νι ε κι ἐφαίνετο λευκὴ πλήρης ἀμπέλων. ἦν δὲ ἡ νῆσος 
τυρὸς μέγιστος συμπεπηγώς, ὡς ὕστερον ἐμφα- 
γόντες ἐμάθομεν, σταδίων εἴκοσι πέντε τὸ περί- 
μετρον' αἱ δὲ ἄμπελοι βοτρύων πλήρεις, οὐ μέντοι 

“4 3 Ν 4 3 » ἴον 3 ,ὔ 3 ’ 

οἶνον, ἀλλὰ γάλα ἐξ αὐτῶν ἀποθλίβοντες ἐπίνομεν. 
ἱερὸν δὲ ἐν μέσῃ τῇ νήσῳ ἀνῳκοδόμητο Γαλατείας 
τῆς Νηρηΐδος, ὡς ἐδήλουν τὸ ἐπίγραμμα. ὅσον δ᾽ 
οὖν χρόνον ἐκεῖ ἐμείναμεν, ὄψον μὲν ἡμῖν καὶ 
σιτίον ἡ γῆ ὑπῆρχεν, ποτὸν δὲ τὸ γάλα τὸ ἐκ τῶν 
βοτρύων. βασιλεύειν δὲ τῶν χωρίων τούτων 
ἐλέγετο Τυρὼ ἡ Σαλμωνέως, μετὰ τὴν ἐντεῦθεν 
3 Ἁ ’ [ο Ὁ “ 
ἀπαλλαγὴν ταύτην παρὰ τοῦ ἸΤοσειδῶνος λαβοῦσα 
τὴν τιμήν. 

Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ 
ἕκτῃ ἐξωρμήσαμεν, αὔρας μέν τινος παραπεμπού- 
σης, λειοκύμονος δὲ οὔσης τῆς θαλάττης" ὀγδόῃ 
δὲ ἡμέρᾳ πλέοντες οὐκέτι διὰ τοῦ γάλακτος, ἀλλ᾽ 
ἤδη ἐν ἁλμυρῷ καὶ κνανέῳ ὕδατι, καθορῶμεν ἀν- 
θρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας, 
ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας, καὶ τὰ σώματα καὶ 
τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων" ταῦτα γὰρ 

ΜΝ 3 215 4 , 4 . 9 Ν 
φέλλινα εἶχον, ἀφ ου δή, οἶμαι, καὶ ἐκαλοῦντο 

“οὐ 
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ΓΔῊ ἴῃ αὖ ἃ 5114}} ἀδβογί 8]8πα, ψ ἤδτα ννὰ σοὺ νναῖΐου--- 
ΜΠ ]Οἢ Παα 116 Ὀγ {{Π|5 ὑἰτη6-- -ἀπᾶ σοῦ ὕνο νά 
θ0}15, δηὰ ὑπδπ 5816 ἀννγᾶγ. ΤΊ]θθα θ0}}5 αἸα ποῖ 
ἢᾶνα ὑπαὶν ἤούπβ οα ὑπεῖν 684 θα ὑπάϑὺ ὑΠεῖν ἐγ 68, 
ἃ85 Μοπιὰβ νναηϊθα.1 Νοῦ Ἰοῃρ' αἴεγσνναγαβ ψὰ δπἰογϑα 
ἃ 568 οΟὗὨ τΚ, ποῖ οἵ νγαῦθυ, δῃα ἴῃ 1 ἃ ψηἱῦα ἰ5]δηά, 

[Ὰ]] οὗἩ ρσταρανίηθβ, σα ἰπ βἰρῃξ. ΤῊ 5] πα ννὰβ 
ἃ ργεαὺ 5011 οἤδεθβθ, ἃ8 ψα δἰϊεγνναγαβ ᾿εάτῃθα ὈῪ 
ἰαϑυϊηρ ᾿(. Τὔνναβ ὑνεηιγ-ῆνεα {ΟΠ ΡΒ] οἰγουτ θυ ησο. 
ΤῊ νίπεβ ννεῦα [Ὁ]] οὗ ρσγαρββ, υυῦ ἴῃς 1ἰαυϊα ψ]ΐο ἢ 
ν 6 βΒ|υ δε Ζϑα ἴγοιῃ ὕμδθηλ δπα ἀσϑηκ ννᾶ5 ταῖς ᾿ποῦοδα 
οἵὗ νίπθ. Α ἴδαρὶε πδὰ ὕεδϑὴ οοπϑδίγποϊθα πὶ {π6 
τη 16 οὗ ἔπε ἰβίαπά 'ἱπ Βοποὺῦ οἵ Οαϊαῖδα δε 
Νογεϊά, ἃ8. [8 ἱπβοτρύίοη ἱπαϊοαῖϊεα. ΑἸ] [ἢς {τὴς 
ὑπᾶῦ νὰ βἰορρεα ἴῃ {1Π|π|Ὶ ἰϑ]απα {πΠ6 θαυ νγᾶβ ΟἿ 
Ὀγεδα δηά τηθαῦ ἀπα ἴπθ6 τὰκ ἔγομη ὑΠ6 ρ,ᾶρ6β ΟἿΥ 
ἀτηκ. ΤΠ γΌ]εν οὗ ὑΠδὺ ταρίοη ννᾶ8 5] ἴο με Τυτο, 
αἀδυρηϊον οὗἨ ϑαϊιηόπααβ, ψγῆ0 ἴεν ἀδραγίαγε ἔτγοτῃ 
Βοιηδ γεοαϊνϑα {Π15 σασγάοῃ ἔσγοση Ροβείαοῃ. 

ΑΥοΥ βἰορρίπρ ἤνε ἀδγβ οῃ ἴῃς ἰβαπα νὰ βἴαγίεα 
ουῦδ οπ ἴπῸ 5ἰχῖῃ, ψτ ἢ ἃ Ὁ οὗ Ὀγεθζε ρῥγορε]ἔοηρ 
Ὁ ΟΥ̓ΘῚ 8 ΤΙΡΡΙπρ 5εὰ. Οἱ {δ εἰρῃτῃ ἀν, Ὀγ ψ ῃϊ ἢ 
ὑὴθ 6 ΨΘΥΘ ὯῸ ΙΟΠΡΟΥ 584 }Π1πρ ΓΠγοὰρ ἴΠ6 τὰκ 
νεῖ ἴῃ Ὀτίην Ὀ].6 νναῦδυ, γγ18 σᾶ ΠῈ6 ἴῃ βρῇ! οὗ ἸΏΔῊΥ τάδ 
ΤΌΠΗΪηΡ ΟΥΕΥ {Πα 868, {κ6 8 ἴῃ ΘΟ ψᾶγ, οὶ ἴῃ 
8Πδρε 86 ἴῃ 5ἰΖθ, εχοδθρῦ οὐἱὺ {πεῖν ἔεεῖ, ν ἢ ετα 
οὗ οοὐῖ : ὑπαὺ 15 ψ ἢν ὑπο ν νεγα οΔ]]16α Οογκίδοι, 1Ε1 

1 Μοπιῦβ βυρσροθίθα (15 ἴῃ ογάϑν ὑμδῦ ὑ8 δῃΐπλδὶ πιϊ ἢ 566 
ψνδῦ 6 γγὰβ ἀοἱπρ Ὁ ἢΐΒ8. ΠΟΓΏΒ. " 

5.ᾺΒ ραΐα ἰΒ ταῦ κ δηα ἐψγοβ οἴθοθβθ, ὑμῃθ σοἀᾶθβϑβ δὰ [ῃ68 
ααθθῃ οὗ [86 ἰβ]Δηα ἃγὸ ΗΓ]Υ οἰιοβθη. 

397 



ΤΗΕ ΜΨΟΚΚΘΒ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

Φελλόποδες. ἐθαυμάσαμεν οὖν ἰδόντες οὐ βαπτι- 
ζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ 
ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. οἱ δὲ καὶ προσήεσαν καὶ 
ἠσπάζοντο ἡμᾶς Ἑλληνικῇ φωνῇ: ἔλεγον δὲ καὶ 
εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. μέχρι 
μὲν οὖν τίνος συνωδοιπόρουν ἡμῖν παραθέοντες, 
εἶτα ἀποτραπόμενοι τῆς ὁδοῦ ἐβάδιξον εὔπλοιαν 
ἡμῖν ἐπευξάμενοι. 

Μετ᾽ ὀλίγον δὲ πολλαὶ νῆσοι ἐφαίνοντο, πλη- 
σίον μὲν ἐξ ἀριστερῶν ἡ Φελλώ, ἐς ἣν ἐκεῖνοι 
ἔσπευδον, πόλις ἐπὶ μεγάλου καὶ στρογγύλου 
φε ελλοῦ κατοικουμένη" πόρρωθεν δὲ καὶ μᾶλλον 
ἐν δεξιᾷ πέντε μέγισται καὶ ὑψηλόταται, καὶ πῦρ 
πολὺ ἀπ᾽ αὐτῶν ἀνεκαίετο, κατὰ δὲ τὴν πρῴραν 
μία πλατεῖα καὶ ταπεινή, σταδίους ἀπέχουσα 
οὐκ ἐλάττους πεντακοσίων. ἤδη δὲ πλησίον 
ἧμεν, καὶ θαυμαστή τις αὔρα περιέπνευσεν ἡμᾶς, 
ἡδεῖα καὶ εὐώδης, οἵαν φησὶν δ συγγραφεὺς 
Ἡρόδοτος ἀπόζειν τῆς εὐδαίμονος ᾿Αραβίας. οἷον 
γὰρ ἀπὸ ῥόδων καὶ ναρκίσσων καὶ ὑακίνθων 
καὶ κρίνων καὶ ἴων, ἔτι δὲ μυρρίνης καὶ 
δάφνης καὶ ἀμπελάνθης, τοιοῦτον ἡμῖν τὸ ἡδὺ 
προσέβαλλεν. ἡσθέντες δὲ τῇ ὀσμῇ καὶ χρηστὰ 
ἐκ μακρῶν πόνων ἐλπίσαντες κατ᾽ ὀλίγον ἤδη 
πλησίον τῆς νήσου ἐγινόμεθα. ἔνθα δὴ καὶ καθ- 
εωρῶμεν λυμένας τε πολλοὺς περὶ πᾶσαν ἀκλύ- 
στους καὶ μεγάλους, ποταμούς τε διαυγεῖς ἐξιέντας 
ἠρέμα εἰς τὴν θάλασσαν, ἔτι δὲ “λειμῶνας καὶ 
ὕλας καὶ ὄρνεα μουσικά, τὰ μὲν ἐπὶ τῶν ἢόνων 
ἄδοντα, πολλὰ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κλάδων" ἀήρ τε 
κοῦφος καὶ εὔπνους περιεκέχυτο τὴν χώραν" καὶ 
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81τὴ ποῦ τηϊδίδκθη. Υ᾽ εὉι ψογα ἃπηϑΖαα ἴο 566 {Πα ἔΠδῪ 
ἀϊἸά ποῖ ρὸ υπᾶδγ, θυῦὺ βῥαγεα οπ {πε ἴορ οὗ πΠ6 ννᾶνεβ 
Δα ψαπὺ δρουΐ ἔδυ! ββὶγ. ϑοιηδ οὐ ἵπϑιῃ οδτὴθ ἃΡ 
Δα ρστεοιεα ἃ8 ἴῃ ὑπ Οταβαῖκ ἰαηρυᾶρα; ὑῃῈῪ 5δϊα 
ὑπαὺ {πὸ νγαῦα ἡ ὑπ νῪ ἴο Ο(οΥκ, {πεῖν πῖνε 
εἰν. ΕῸΣ βοῖὴς αἰβίδῃος ὑπευ ἔὑγᾶνε]]θαὰ νυ} 8, 
Γυπηΐηρ ἃ]οηρθίαθ, ἀπ ὑπθη ὑπαν ἰυγποα οἵ δπά 
νγαπὺ ὑπεὶγ ψγαν, νυ ΙΒ ϊπρ᾽ ἃ5 ᾿6]Κ Οἢ ΟἿΥ νογϑρα. 

Ϊῃὴ 4 1{0Π|6Ὸ ψ 116 ΤΔΩΥ 5184 π 485 οαῖὴθ ἰπ βἰρ τ. 
ΝΕΑΥ 8, ἴο ροτΐ, ννὰ5 ΟοΥκ,  οτα ἴπ6 τηθη ΨΈΓΕῈ 

δοίπρ, ἃ εἰν θυ} οἢ ἃ ργοαῦ τουμπμα οοὐκ. Αἱ ἃ 
ἀϊδίδημοε δῃα τόσα ἴο βἰδυθοδτα ψεῦ ἔνε 15] πᾶϑ, 
ΨΕΙΥ Ιαγρὲ ἂμ ἢϊρῇ, ἔγοια ψοἢ το ἢἤγα ννᾶβ 
Ὀ]αΖίηρ ἃρ. εδᾶ διθδά νὰβ ομα {πὰῖ ννὰβ ἢαδϊ 
πα Ἰον-᾿γίηρ, ποῦ 1685 ὑπ ἔνε Βυπαγαα ἔν] οηρ8 
οὔ. ΨνΏῆδη δὲ Ἰεπρὶῃ νὰ οῦα ΠΕΡ ἴῦ, ἃ ψΟΠαΘΓ] 
Ὀγεθζε ]ενν ἀρουΐ 8, πνεῖ δηᾶ γαρταηῦ, {κὸ ἴῃς 
οπα ὑμδῦ, οα {πῸ ψογὰ οἵ ἴμς6 ἰδιουίϊδη Ηδτοάοῖιαϑ,:} 
ὑγθδῦ!θ5 ρου ας ἔσο Αὐάργυ πε ]65ὺ. ΤῊ βνβοῖ- 
Π655 ὑπαῦ τηδὺ ὃ5 νγὰβ ἃ5 ἰῇ 1 σᾶ ἔγοτη ΤΌ565 δα 
ΠΑΓΟΙΪβδὶ ἃΠα] γδοίπιἢβ πα [11165 δπα νἱο] εἴθ, ἔτοτη 

ΤΩΥΤΤ δηα ἸΔαγα] ἃπα νῖπ 65 πῃ ὈΪοομη. 6] ῃϊεα ψ τ τἢ 
ΟΠ ἔγαρταπος δηα ΟΠ Υ Βηϊηρ᾽ Πρ ΠΟρΘ65 δεν οὐγ ἰοπρ' 

10118, γε ρυϑδάυδ!ν ἀγανν πϑᾶν ἴο {Π6 ἰβδἰδπα αἷ Ἰαβῦ. 
ΤΏΘΩ ννῈ 88 ΤΏΔΗΥ δι οι γ5 ἃ}} δρουΐ ἰΐ, Ιᾶάγρα ἀπὰ 
υηΐτοιοα Ὀγ Ὀοαῦπηρ' ννᾶνα8; ὑγδηβραγθηῦ ΓΝ ΘΙ διηρὺν- 
ἴῃς; ΒΟΥ ἰπῖο ὑπΠεῸ 868; πηθδα8, ἴοο, ἃπ ννοοᾶβ ἃπὰ 
Βοηρ γα 5, βοηα οὗ ὑπδπὶ βἰπρίπρ οἢ ὑῃ6 βῆοτε ἂπά 
ἸΏΔΩΥ ἱπ πε ὈΤΆΠΟΠΕ5. Α γάγ6, ΡῈ ΔὈΠΟΒΡΠΘΓΕ 
δη]]46α ἴΠ6 ρΐδοθ, ἃπαὰ βϑνεοῦ ὑγξεεζεβ ψἹῦ) {Πεὶγ 

1 3, 118. 
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ΤΗΕῈ ΨΟΚΚΒ ὉὍΕ ΤΌΟσΙΑΝ 

αὖραι δέ τινες ἡδεῖαι πνέουσαι ἠρέμα τὴν ὕλην 
διεσάλευον, ὥστε καὶ ἀπὸ τῶν κλάδων κινουμένων 
τερπνὰ καὶ συνεχῇ μέλη ἀπεσυρίξετο, ἐοικότα 
τοῖς ἐπ᾽ ἐρῆμιε: αὐλήμασι τῶν πλαγίων αὐλῶν. 
καὶ μὴν καὶ βοὴ σύμμικτος ἠκούετο ἄθρους, οὐ 
θορυβώδης, ἀλλ᾽ οἵα γένοιτ᾽ ἂν ἐν συμποσίῳ, 
τῶν μὲν “αὐλούντων, τῶν δὲ ἐπᾳδόντων," ἐνίων 
δὲ κροτούντων πρὸς αὐλὸν ἢ κιϑά αν. τούτοις 
ἅπασι κηλούμενοι κατή θημεν, ὁ ὁρμίσωντες δὲ τὴν 
ναῦν ἀπεβαίνομεν, τὸν πριν ἐν αὐτῇ καὶ δύο 
τῶν ἑταίρων ἀπολιπόντες. προϊόντες ᾿δὲ διὰ λει- 
μῶνος εὐανθοῦς ἐντυγχάνομεν τοῖς φρουροῖς καὶ 
περιπόλοις, οἱ δὲ δήσαντες ἡμᾶς ῥοδίνοις στε- 
φάνοις---οὗτος γὰρ μέγιστος παρ᾽ αὐτοὶς δεσμός 
ἐστιν---ἀνῆγον ὡς τὸν ἄρχοντα, παρ᾽ ὧν δὴ καθ᾽ 
ὁδὸν ἠκούσαμεν ὡς ἡ μὲν νῆσος εἴη τῶν Μακάρων 
προσαγορενομένη, ἄρχοι δὲ ὁ Κρὴς “Ῥαδάμανθυς. 
καὶ δὴ ἀναχ ἔντες ὡς αὐτὸν ἐν τάξει τῶν δικα- 
ζομένων ἔστημεν τέταρτοι. ἦν δὲ ἡ μὲν πρώτη 
δίκη περὶ Αἴαντος “τοῦ Τελαμῶνος, εἴτε χρὴ 
αὐτὸν συνεῖναι τοῖς ἥρωσιν. εἴτε καὶ “μή: κατη- 
γορεῖτο δὲ αὐτοῦ ὅτι μεμήνοι καὶ ἑαντὸν ἀπε- 
κτόνοι. τέλος δὲ πολλῶν ῥηθέντων ἔγνω ὁ 
“Ῥαδάμανθυς, νῦν μὲν αὐτὸν πιόμενον τοῦ ἔλλε- 
βόρου παραδοθῆναι “Ἱπποκράτει τῷ Κῴφ ἰατρῷ, 
ὕστερον δὲ ἐλ οφ φα με μετέχειν τοῦ συμπο- 
σίου. δευτέρα ἣν κρίσις ἀγόρι Θησέως καὶ 
Μενελάου περὶ τῆς Ἐλένης διαγωνιξομένων, 
ποτέρῳ χρὴ αὐτὴν συνοικεῖν. καὶ ὁ “Ῥαδάμανθυς 
ἐδίκασε Μενελάῳ συνεῖναι αὐτὴν ἅτε καὶ τοσαῦτα 
πονήσαντι καὶ κινδυνεύσαντι τοῦ γάμου ἕνεκα" 

1 δπᾳδόντων ἈΟΒάθ : ἐπαινούντων Μϑ δ, 
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Α ΤΆΕ  5ΤΟΒΥ, Π 

Ὀ]ονν προ βου τθα ἴΠ6 ννοοῦβ σΘΏΟΥ, 50 ὑπμαῦ ἔγοση ὑπῸ 
τον ἱηρ ὈΥΆΠΟΠῈ5Β ἄτη ἃ ΨΥ ΠΙΒΡΕΥ οὗ ἀε]ρηὐ], 
ὈΠΌΤΟΚοη τηιδῖς, {κὸ ἴῃς Παϊπρ οὗ Ῥαπάδδηῃ ρρ685 ἴῃ 
ἀαβεγῖ ρδοθθ. Μουύδθονοϑὺ, ἃ οοῃἢιβεα βουηα οου]ά ΡῈ 
ἢθασα ἱπο ϑβδη γ, ψ ἢ ἢ ννὰ5 ποῦ ποίβυ αὐ τοβϑθ δα 
ἐπα τθδᾶθ δ ἃ ἀτηκίηρ-: ρανῖν, ἤθη βοηὴβ ἃ. 
ΡΙαγίηρ, οὔ 8. β'πρίηρ ΔΠπΠα οὔἤμοῦβ θοδϊπρ {της ἴο. 
ὑπῃ6 ἢὈυΐϊε οὐ ἴῃς ἱγτεὲΣ0 Ἐπομδηϊεα νῖἢ 41} {Π||8,᾿ 
ν6 Ρυΐ ἰπ, Δπομογεα οὐν Ὀοαὺ δῃ6α ἰδηαθά, Ἰεανίπρ᾽, 
ΘΟ Πατὰ5 8ηΠ4 ὕνο οὗ τὴν οοιηγϑᾶθθ Οἢ οδγά. 
Ααἀνδῃοίηρ ὑΠτουρἢ ἃ ἤονεσυ τηθδά, γα οϑὴθ ὈΡΟῚ 
16 ρυάταβ δπα βϑης 615, νῆο θουπα 8 ψ Ὁ ΤΟΒΥ 
ψ τοῦ 5--ἰῃς οἰχοηροβὶ ἔοϊζεν ὑπαὶ ὑΠῈΥ ἢᾶνε-- πᾶ 
Ἰεὰ 8 ἰπ]ᾶπᾶ ἴο ὑπμεὶγ τυϊεν. ΤΉΏΘΥ το] 8 ὁπ {ΠῸ 
ὙΔΥ ὑμαῖ ὑΠ6 ἰ5]8ηα ψψὰβ ἴπ6 οὴς {Ππδὺ ἰ5. 4116 ἐπε 
1916 οὗ ἴΠς ΒΙοβῦ, δα ἐμαὶ 6 τυ] . 85 πε (γοΐδῃ 
ΒΠδααςτηδηΐῆαβ. Οἡ Ρεΐηρ Ὀγτουρηῦ Ὀεΐοσε Πΐτα, νὰ 
ψ 6 ΓΕ ρσίνεῃ ἔουγίῃ ρῥἷδοα διποηρ [ἢ6 ρθορὶα ἂν δϊϊιηρ 
ὑγ4]. ΤῊΣ ἢγϑὺ οἄβα νγἂβ ὑπαὺ οὗ Α͵αχ, βοὴ οὗ Τείδιηομ, 
ἴο ἀδοῖάθ ν μεῖον ἢ 5ῃοῦ ]α 6 8]]οννεα ἴο δϑβϑοοίαϊε 
ψ ἢ {ΠῸ Ὠδτοθβ ΟΥὁ ποῖ : ἢ ψὰ5 δοοιβθα οὗ μανίην 
βοη6 τηδα ἃπα ΚΙΠ]εα Πΐγηβο]. Αὐ ἰαβῖ, ἤδη πο 
δα ὑδϑηὴ 54, Εἰδάδιηδηΐῃυβ σανα Ἰυσρτησπηῦ {δὶ 
ἴον ἴῃς ργεβθηΐ, δἔτευ ἰδ κίπρ ἃ ἀοβε οὗ μϑι]ερογα,, ἢ6 
Βῃου]ᾶ 6 σίνεῃ ἴῃ οἤαγρε οὗ ΗἸρροοταῖεβ, ἴῃ ὕοδῃ 
ΡΠ γϑιοίδη, ἀπα ὑπαὶ Ἰἰαῦου οὔ, ψ ἤθη ἢδ δα γδοονογθά 
ἢ5 νἱϊβ, ἢ6 δῃουἹά ἴᾶνεὲ ἃ ρίδος δ ὑπ6 ἴ40]6 οὗ 
ἐπε Ποῖοθβ. Τὴ βεοοῃα οἂδ6 ψὰ8 ἃ ἰονε-δῆδίτ--- 
ΤὭθϑουβ δηα Μεποῖδυβ δ ἴἰανν ονεῦ Ηδίθρη, ἴο 
ἀεϊεγαῖπα ψῃΐοἢ οὗἩ ὑπ6 ὕνο 5η6 βῃου]Ἱᾶά [ἵνε νυ. 
ΠΗδαδηιαηίμ5 ργοπουποδα {πᾶ 586 5ῃου]α ᾿νε ν Ὁ} 
Μεπεΐδιβ, θεοδῦβε 6 Δα ὑπο ΥρΌΠ 6 850 τπυοἢ [01] 
ἈΠ6Ὶ ἀροῦν ο δοοουηΐ οὗὨ ἢΪ5 τηδιτίαρα : ὕπμθῃ ἴοο, 

ΤΑ ΤΘΙΘΑΥ͂ ἴῸΓ Τηϑάῃε88 ; Ηογ. ϑαί. 2. 8. 82. 
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ΤΗΕ ΝΟΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

᾿, καὶ γὰρ αὖ τῷ Θησεῖ καὶ ἄλλας εἶναι γυναῖκας, 
τήν τε ᾿Αμαζόνα καὶ τὰς τοῦ Μίνωος θυγατέρας. 
τρίτη δ᾽ ἐδικάσθη περὶ προεδρίας ᾿Αλεξάνδρῳ 9 
τε τῷ Φιλίππου καὶ ᾿Αννίβᾳ τῷ Καρχηδονίῳ, 
καὶ ἔδοξε προέχειν ὁ ᾿Αλέξανδρος, καὶ θρόνος 
αὐτῷ ἐτέθη παρὰ Κῦρον τὸν Πέρσην τὸν πρότε- 
ρον. τέταρτοι δὲ ἡμεῖς προσήχθημεν' καὶ ὁ μὲν 10 
ἤρετο τί παθόντες ἔτι ζῶντες ἱεροῦ χωρίου ἐπι- 
βαίημεν" ἡμεῖς δὲ πάντα ἑξῆς διηγησάμεθα. οὕτω 
δὴ μεταστησάμενος ἡμᾶς ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐσκέ- 
πτετοὸ καὶ τοῖς συνέδροις ἐκοινοῦτο περὶ ἡμῶν. 
συνήδρενον δὲ ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ ᾿Αριστείδης ὁ 
δίκαιος ὁ ̓Αθηναῖος. ὡς δὲ ἔδοξεν αὐτῷ, ἀπεφή- 
ναντο, τῆς μὲν φιλοπραγμοσύνης καὶ τῆς ἀποδη- 
μίας, ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, δοῦναι τὰς εὐθύνας, τὸ 
δὲ νῦν ῥητὸν χρόνον μείναντας ἐν τῇ νήσῳ καὶ 
συνδιαυιτηθέντας τοῖς ἥρωσιν ἀπελθεῖν. ἔταξαν 
δὲ καὶ τὴν προθεσμίαν τῆς ἐπιδημίας μὴ πλέον 
μηνῶν ἑπτά. 

Τοὐντεῦθεν αὐτομάτων ἡμῖν τῶν στεφάνων 1] 
περιρρυέντων ἐλελύμεθα καὶ εἰς τὴν πόλιν 
ἠγόμεθα καὶ εἰς τὸ τῶν Μακάρων συμπόσιον. 
αὐτὴ μὲν οὖν ἡ πόλις πᾶσα χρυσῇ, τὸ δὲ τεῖχος 
περίκειται σμαράγδινον' πύλαι δέ εἰσιν ἑπτά, 
πᾶσαι μονόξυλοι κινναμώμινοι' τὸ μέντοι ἔδαφος 
τὸ τῆς πόλεως καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ τείχους γῆ 
ἐλεφαντίνη: ναοὶ δὲ πάντων θεῶν βηρύλλου λίθου 
φκοδομημένοι, καὶ βωμοὶ ἐν αὐτοῖς μέγιστοι 
μονόλιθοι ἀμεθύστινοι, ἐφ’ ὧν ποιοῦσι τὰς 
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Α ΤᾺΝ 5ΤΟΕΒῪΥ,"] 

ΤΠ δθοὺβ δα οἴμοσ ψίνοβ, ὑῆεῈ Ατηδᾶζοῃ  δπά {ῃεὲ 

ἀδυρῇηζετβ οὗ ΜίποβΣ ΤῊ ὑπιτὰ Ἰυσστησπηῦ νν85 σίνθη 
ἷπ ἃ τηδῖϊου οὗ ρτγεοθράδεῃπος θεύνεπ ΑἸΈΧΆΠΩ͂ΘΥ, 
80η οὗ ΡὮ1]ΠΠρΡ, ἀπ Ηδηπῖραὶ οὗ Οαγίπαρε, ἀπα ὑῃμ6 
ἀεδοϊβίοη ννᾶβ {πᾶὶ ΑἸοχαπάθυ ουὐϊδηκοα Ηδηηὶραὶ, 
50 [8 σἤδῖγ ψγὰ8 ρ]δοθα πεχὺ ἐπε οἱάδσ Ογτὰβ οὗ 
Ῥεγβίαϑ νε ψεγα ὑγοιρηῦ ἃρ ἔουτἢ ; ἃπα Πδ δϑκεβὰ 
τι5 ἢονν 0 νψὰ5 ὑπαῦ ψψε ὑγοά ὁ ΠΟΙ στοιυπα ψνἢ1]6 51}}} 
ΑἸῖνε, ἀπ ννε ἰοϊά Ηἷπα 16 σῇ ο]α βἴοσυ. Τηθη Πα 
Πδα ἃ5 γτειηονεά, ρομπάεογεα [ὉΓ ἃ ἰοὴρ ὑΐπηθ, 8πα 
σοηΒ 6 νὴ ἢ [1185 βϑοοίδίθβ ἀροὰῦ 8. Απιοηρ 
ΤΏΔΏΥ ΟΠ ΘΓ ἀββοοίδϊθα ἢς πδὰ Ασαβια θβ {πῸ Ζ6ϑ5ῖ, οὗ 
Αἴδθηβ. ηοπ 6 δά οοηβ ἴο ἃ οΘΟΠο]υβίοῃ, 

βεηΐθησθ νγ85 ρίνεη ὑπαῦ ἴον Ρεΐϊῃρ ἱπαυϊδι να δπα 
ποὺ 5ἴαγίπρ αὖ ἢοῖὴα ψὰ βου) μὲ ὑτεὰ δεν ἀδβαῖῃ, 
μαὺ ὑπαῦ ἴογ ὑῃ6 ργεβεηῦ ψγὰ τηἱρηῦ βδἴορ ἃ ἀδἤηϊζα 
μηδ ἰπ ὑΠ6 5] πα ἀπα βῇῆδσγε [ῃς Π{πθ οὗ ἴη6 ἤδυοθβ, 
Δα {ἢ 6 πη ψγχα πχυβῦ μὲ οἵ. ΤΠοΥ βεὺ ὑῃ6 ἰδ οὗ οὐν 
βἴδυ δὖ ποὺ τῆοσα ὑπ βανθὴ το. 

ἹΠΕΓΘΌΡΟΙ ΟἿ ραυῖαπαβ [611] αὐνὰὺ οὗ ὑῃμϑιηβεῖνεβ, 
ἃΠΔ νὰ ψεα βεὺ ἔτεα δἂῃὰ ἴδκδθη ἱπΐο [ῃ6 οἱΐῃ 
8 Πα ἴο ἴῃς ἴΔ40]6 οἵ ὑπε Ὀ]εβθβεα. Τῇα οἱὖγ {56} 15 
411 οὗ ρο]ά διηᾶᾷ {ῃ6 νψ4}} δυουμπα 1 οὗἨ δῃβεγαὶα. 4 [ὦ 
Ὧδ5 8ένθῃ ραῖεβ, 8ἃ}1] οὗ βἰηρὶθ ρδηκβ οἵἨ οἰ μηδιηοη. ᾿ 
ΤῊς ἔουπαάαἰίοπβ οὗ πὸ οἱζν δὰ ἴΠ6 στουπα ψ π᾿ 
[[8. νν4}}18 ἃγε ἱνοσυ. ὙΕΙ͂ 8.6 ἰθιρ 65 οὗ 411 {πῸ. 
5οάβ, θυ} οἵ ὈΕΥΥΙ, δπα ἴῃ ἔπε σγοαΐ τηοπο]  ϊς 

Αἰἴδγ5 οὗ διηδιγβῖ, οα ψ οἢ ὑΠ6Ὺ τᾶκα {παὶν σγοαΐ 
1 Ἡ!ρροϊνία. 2. Αγ δάπα δηα ῬΒδθαγδ. 
8 Οὗ, διαίοριιοα οὗ ἐδ Ἰ)εαά, 25. 
2. αοΙδ ΒΒ ΟἿΌΥ 18 ῃοῦ ΠΘΟΘΒΒΑΡΙΥ ἃ ριον οἢ με Νον 

9 Γυβα θη, ὑπουρῃ ὑΠ6 ΒοΒο] δῦ 80 ἀπαογβίοοα 10, 
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ΤΗΕ ΜΨΟΒΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

ἑκατόμβας. περὶ δὲ τὴν πόλιν ῥεῖ ποταμὸς μύρου 
τοῦ καλλίστου, τὸ πλάτος͵ πήχεων ἑκατὸν 

βασιλικῶν, βάθος. δὲ πέντε," ὥστε νεῖν “εὐμαρῶς. 
λουτρὰ δέ ἐ ἐστιν αὐτοῖς οἶκοι μεγάλοι ὑάλενοι, τῷ 
κινναμώμῳ ἐγκαιόμενοι: ἀντὶ μέντοι τοῦ ὕδατος 
ἐν ταῖς πυέλοις δρόσος θερμὴ ἔστιν. ἐσθῆτι δὲ 
χρῶνται ἀραχνίοις λεπτοῖς, πορφυροῖς. αὐτοὶ 
δὲ σώματα μὲν οὐκ ἔ ουσιν, ἀλλ᾽ ἀναφεῖς καὶ 
ἄσαρκοί εἶσιν, μορφὴν κ καὶ ἱ ἰδέαν μόνην ἐμφαίνου- 
σιν, Κα ἀσώματοι ὄντες ὅμως συνεστᾶσιν καὶ 
κινοῦνται καὶ φρονοῦσι καὶ φωνὴν ἀφιᾶσιν, καὶ 
ὅλως ἔοικε γυμνή τις ἡ ψυχὴ αὐτῶν περιπολεῖν 
τὴν τοῦ σώματος “ὁμοιότητα περικειμένη) εἰ γοῦν 
μὴ ἅψαιτό τις, οὐκ ἂν ἐξελέγξειε μὴ εἶναι σῶμα 
τὸ ὁρώμενον" εἰσὶ γὰρ ὥσπερ σκιαὶ ὀρθαί, οὐ 
μέλαιναι. γηράσκει. δὲ οὐδείς, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἧς ἂν 
ἡλικίας ἔλθῃ παραμένει. οὐ μὴν οὐδὲ νὺξ παρ᾽ 
αὐτοῖς γίνεται, οὐδὲ ἡμέρα πάνυ λαμπρά: καθά- 
περ δὲ τὸ λυκαυγὲς ἤδη πρὸς ἕω, μηδέπω ἀνατεί- 
λαντος ἡλίου, τοιοῦτο “φῶς ἐπέχει τὴν γῆν. καὶ 
μέντοι καὶ ὥραν μίαν ἴ ἴσασιν τοῦ ἔτους' αἰεὶ γὰρ 
παρ᾽ αὐτοῖς ἔαρ ἐστὶ καὶ εἷς ἄνεμος πνεῖ παρ᾽ 
αὐτοῖς ὁ ξέφυρος. ἡ δὲ χώρα πᾶσι μὲν ἄνθεσιν, 
πᾶσι δὲ φυτοῖς ἡμέροις τε καὶ σκιεροῖς τέθηλεν' 
αἱ ᾿ μὲν γὰρ ἄμπελοι δωδεκάφοροί εἰσιν καὶ κατὰ 
μῆνα ἕκαστον καρποφοροῦσιν' τὰς δὲ ῥοιὰς καὶ 
τὰς μηλέας καὶ τὴν ἄλλην ὀπώραν ἔλεγον εἶναι 
τρισκαιδεκάφορον' ἑνὸς γὰρ μηνὸς τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς 
Μινῴου δὶς καρποφορεῖν: ἀντὶ δὲ πυροῦ οἱ στάχυες 

1 πέντε (1.6. ε) δομνγδγῦζ : ποῦ ἰῃ ΜΗ͂Ν, 
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Α ΤΌΝ 56ΤΟΚΥ, ἢ" 

Ὀυγηί-οἰδεσίησθ. Ατουμπα ἴῃς οἷζγ τὰμπβ ἃ τῖνεὺ οἱ 
ἴης βπαδβὺῦ τυυτἢ, ἃ Ὠυπαγδα τουδὶ οὐδ1185 ψίάθ δηα 
ἢνε ἀδερ, 580 ὑπαὶ οπα οδὴ ϑνίπλ ἴῃ ἰὗ σοτχξοτίδ! γ. 
ΕῸΣ Ὀαΐῃβ ὑπο πᾶνε ἰαῦρὲ ἤουβεβ οἵ ρ]855, νναστηϑδὰ 
Ὀγ Ὀυγηίπρ᾽ οἰππδιηοῃ ; ἰηϑιοδα οὗ ναῖε ὕμευθ 5. Ποὺ 
ἄἀενν ἴῃ [6 08. ΕῸΓ οἰοϊῃίηρ ὑπῈῪ υ86 ἀε]ϊοαῖεα 
ΡΌΓΡΙῈ βρίἀεγ-ννεῦ5. Α5 ἴῸΓ ὑμειηβεῖνεοβ, ΠΟΥ Πᾶνα 
πο Ροάϊε58, θαΐ ἀγὸ ἰπδηρθ]ς δπα 65 }]6 55, ψ ἢ ΟἿΪΥῪ 
58ηδρε δηᾶά ἤρωυγαε. [ποΟΥΡΟΥΘΑΙ 85 πα γα, ἴδε Ὺ 
παν υῖΠ6 1658 ᾿νε 8π 4 τθονα δπα ὑπίηῖκς ἀπά ἰᾺ}|κ. ἴῃ 
ἃ ΨοΙά, 1 ψουἹα ἀρρθᾶν ἰπαΐ {παὶγ πακϑα βοι}]5 ρῸ 
δρουῦ ἴῃ ἴῃς βϑιθίδηςς οὗ ὑπεὶν Ὀοάϊ65. θα] ]υ, 1 
οη6 αὰ ποῖ τοιοῦ ἴοι, ἢ6 Ἄοου]α ποῖ [6}} ἐμαὶ νῇηδὶ 

ἢς βἂνν ψγὰβ ποὺ ἃ ὈΟᾶγυ, ἔοῦ ὑπΠ6Ὺ ἀγὰ {κὸ ὑργὶρῃὺ 
βῆδαονβ, ΟἿΪΥ ποῖ Οἷδοκ. ΝΟΡΟΟΑῪ ρστοννβ οἹα, μυΐ 
βἴδυβ ὑΠ6 β8πη6 896 85 Οἢ οοτηΐηρ ἴπεγα. Αρδίῃ, ἴδ 15 
πο ον πϊρηῦ διμποηρ ὑμα πὴ ΠΟΥ γαῖ νου Ὀγρῃῖ ἄδν, 
θυῦ {πῸ Ἰρῃΐ ψῃ]οἢ 8 οὰ {Π6 σουπίγυ 15 {|κὸ {πε 
ΘΥΑΥ τηογηΐηρ ἰοννατα ἄδννῃ, ἤθη ὑΠ6 δ} Πᾶ5 ποῖ 
γεῖ τίβεῃ. Μουβονϑῦ, ὑπ Ὺ ἅτε δοαυδίηϊθα ψἹ ἢ ΟἾΪΥ 
ΟΠ6 5θᾶϑοῃ οὗ {πε γὙϑαῦ, ἴου 1Ὁ 15. αἴ νναυβ βργίπρ' ποσὰ 
8 Π6 ΟἿΪΥ ννπα ὑπαῦ Ϊονβ ἔθετα 156 Ζερῆνυ. 
ΤῊΘ σουπίγυ δροιπαᾶβ ἱπ ἤοννειβ δπα ρ]δηΐβ οὗ 41] 
Κὶπάβ, ουἱναϊεα δηά οὐμογν δε Τῆδ ρσγάρα-ν 65 
γί] ἔνεϊνα νἱπΐαραβ ἃ γεδῦ, Ὀθαυηρ ΘΥΘΓῪ Το τ ; 
[ῃς ροπιδριδηδῖεδβ, ρΡ0]65 πα οὔμοὺ ἔσυϊ-ἴγεαϑ γοτα 
β8 14 ἴο 68 {πὶγύΐθθῃ {ἰπλ68 ἃ γϑᾶγ, ἴῸΓ ἴῃ ὁπ6 τη ῇ, 
πεῖν Μίποδμ, ὕΠ6Ὺ θθδγ ὑνίοθ. [ηϑίοδα οἵ νυν ῃεαῦ-θΆ 5, 
Ἰοᾶνεβ οὗ Ὀγεδα 41} Ὀακεαὰ στονν οὐ με ἴορβ οὗ 6 

1 Τλιοϊδηῃ πιδῖκθ8 Β ν]]αΐποιβ Ριιη ΠεγΘ, οοηὐγαβῦϊηρ ᾿φηλογοϑὶ 
(ουΠυλναῦοι) τυ ἢ δἰέογοβ ([οπα οὗ ἀδΓϊς 688), δἃ5 1ἢ ὉΠ.6 [ΌΣΤΤΊΘΓ 
Ὑνοχαὰ πιοϑηῦὺ " ζοπα οὗ ἀδυ]ρῦ,᾽ (λοηνογαλ ἱ 
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ἄρτον ἕ ἕτοιμον ἐπ᾽ ἄκρων φύουσιν ὥσπερ μύκητας. 
πηγαὶ δὲ περὶ τὴν πόλιν ὕδατος μὲν πέντε καὶ 
ἑξήκοντα καὶ τριακόσιαι, μέλιτος δὲ ἄλλαι 
τοσαῦται, μύρου δὲ πεντακόσιαι, μικρότεραι μέντοι 
αὗται, καὶ ποταμοὶ γάλακτος ἑπτὰ καὶ οἴνον ᾽ 
ὀκτώ. 
Τὸ δὲ συμπύσιον ἔξω τῆς πόλεως πεποίην- 

ται ἐν τῷ Ἠλυσίῳ καλουμένῳ πεδίῳ" λειμὼν δέ 
ἐστιν κάλλιστος καὶ περὶ αὐτὸν ὕλη παντοία 
πυκνή, ἐπισκιάζουσα τοὺς κατακειμένους. καὶ 
στρωμνὴν μὲν ἐκ τῶν ἀνθῶν ὑποβέβληνται, 
διακονοῦνται δὲ καὶ παραφέρουσιν ἕκαστα οἱ 
ἄνεμοι πλήν γε τοῦ οἰνοχοεῖν' τούτου γὰρ οὐδὲν 
δέονται, ἀλλ᾽ ἔστι δένδρα περὶ τὸ συμπόσιον 
ὑάλινα μεγάλα τῆς διαυγεστάτης ὑάλουν, καὶ 
καρπός ἐστι τῶν δένδρων τούτων ποτήρια παντοῖα 
καὶ τὰς κατασκευὰς καὶ τὰ μεγέθη. ἐπειδὰν οὖν 
παρίῃ τις ἐς τὸ συμπόσιον, τρυγήσας ἕν ἢ καὶ δύο 
τῶν ἐκπτωμάτων παρατίθεται, τὰ δὲ αὐτίκα οἴνου 
πλήρη γίνεται. οὕτω μὲν πίνουσιν, ἀντὶ δὲ τῶν 
στεφάνων αἱ ἀηδόνες καὶ τὰ ἄλλα τὰ μουσικὰ 
ὄρνεα ἐκ τῶν πλησίον λειμώνων τοῖς στόμασιν 
ἀνθολογοῦντα κατανείφει αὐτοὺς μετ᾽ ὠδῆς ὑπερ- 
πετόμενα. καὶ μὴν καὶ μυρίξζονται ὧδε: νεφέλαι 
πυκναὶ ἀνασπάσασαι μύρον ἐκ τῶν πηγῶν καὶ 
τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐπιστᾶσαι ὑπὲρ τὸ συμπόσιον 
ἠρέμα τῶν ἀνέμων. ὑποθλεβόντων ὕουσι λεπτὸν 
ὥσπερ δρόσον. ἐπὶ δὲ τῷ δείπνῳ μουσικῇ τε καὶ 
ῴὠδαῖς σχολάζουσιν' ἄδεται δὲ αὐτοῖς τὰ Ὁμήρου 
ἔπη μάλιστα" καὶ αὐτὸς δὲ πάρεστι καὶ συνευω- 
χεῖται αὐτοῖς ὑπὲρ τὸν ᾿Οδυσσέα κατακείμενος. 
οἱ μὲν οὖν χοροὶ ἐκ παίδων εἰσὶν καὶ παρθένων" 
'4τό 
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Α ΤΕ 5ΤΟΒΥ, ΠΠ 

ΠΑ] γη5, 80 ὑπαῦ ὑΠ|6 ν Ἰοοὶς Κα ταυβῃγοοηθ, [|ὰ {ΠῸ 

παρ θουγμοοα οὗ {Π16 οὐὐγ ὕπογα ἀγα ἴγεα δυπατοα 

ἃπα 5ἰχίγ-ἢνα βρυίηρβ οὐὗἨ νναῖθι, ἃ5. ἸΏΔΗΥ Οὗ ΠΟΙΘΥ, 
ἤνε Βυμπαγεα οὗὨ τηγττἢ---Ἰ ἢ 5ῃ. 8116, ᾿οννανογ--- 

56 Θ Υἶνοῖβ οὗ τ]Κ δπᾶ εἰρῃΐ οὗἉ νἱηδ. 

ΤΠ οἷν ἴ40]6 15 Βργεδα ουΐϑίάα {πΠ6 οἰζγ ἴῃ ἰῃς ΕἸγείδη ̓. 
ΕἸ6145, ἃ νΘΥῪ ὑϑδυ νι} τηϑϑαᾶ ἢ ΤΠ|οὶς ννοοάβ οὗ 
411 βογίβ τουπά δρουΐ 1ζ, ονευβῃδάονίηρ ὑμ8 ἔεξαβίευϑβ. 

ΤῊΝ σουοῆθ8 ὑπ6γ 116 οἡ ἃγα Ἰθδά6 οὗ ἤοννογβ, δπα ὕπο ἢ. 
ἈΓ6 αἰϊεηα δα πα βεγνθα Ὀγ {πὸ ψἱμαβ, ν Βο, μον ανου, ᾿ 

4Ἃο ποῖ ροὺγ ουὖ {Π͵6ῚὉ} ν 1Π6, ἴογ πον ἄο ποὺ πεϑά δηγ- 

ομδ ἴο ἄο [ῃηἰ5. ΤΏοτα ἅττα στοῦ ἴγεαβ οὐ {Π6 οἰδαγεβϑὶ 

δ΄᾽΄455 δγουπα {Π6 ἴ4}}]6, δηα ἱπβῦθδα οὗἁἉ ἔγυϊδ ὕΠ6γ ὈδαΓ 1 
ΟἿΡ5 οὗἙ 811} β!δρθβ ἀπά βῖζεβι Ὑεη Δῆγομς ΘΟμ.65 ἴο ( 

[4016 Πα ρίοκΚβ οπα οὗ ὕνο οὗ ἴῃς οὺρ8 δπᾶ ρυΐβ ἐῃδιη 
αὖ 15. ρῥἷαοθὄ. μεβα 411 νὰ ννμθ δῇ οπςθ, δηά 
ὑμὰΐ 15 ὑπΠ6 νψὰὺ ὑπδὺ σεῦ ὑπεὶγ αγῖηῖκ. [πβίθδα οὗ 
δ τ ]δπαβ, [Π6 πἰρηνίηρα]65 ἂἀπὰ ὑΠ6 οὔ Γ Βοηρ-Ὀἰταβ, 
βαῖμοῦ ἤοννοῖβ ἴῃ ὑμ 6 ὲν 118 όσα [πε 6148 παγὰ Ὀγ᾽ 
8ΔΠ6 ἀρ ποι ἄονῃ {|Κὸ βηον, ἡγίπρ ονουμοδα ἀπά, 
βίηρίησ. ΕἸτθστηοσθ, ὑΠ6 νᾺὺ ὑπεν ἃγὰ βοθηϊθα β΄ 
[παὺ ΤΠ]οκΚ οἱουα 5. αἀτὰνν αὐ ΤΩΥΤΤΏ ἔγοτα ἴἢ6 βρυίηρθ.' 
Δα {ῃ6 ΤνεΥ, βίδα ονοῦ ἴῃς ἴδ0]6 ἃπα ὑπάοὺ τἢς6 

Βεμῖ]6 τρδηϊρυϊαϊίοη οὗ ἴῃ6 νὶπαβ ταΐη ἀἄονῃ ἃ 
ἀε]οαῖας ἀον. Αὐ πὸ Ὀοδιὰ ὕπευ ρᾶ85 ὑμϑὶνγ ὑϊπὴς 
ψΠ ΡοΘΥ ἃπα βοὴ. ΕῸΣ ὑπ6 πηοϑδῦ ρᾶγὺ πον. 
βίηρ ἴῃς δρίοβ οὗ Ηουμοσ, νῃο ἰ5 ὑοῦ Ὠΐμ56}} δηθὰ 
Βῆδιδ π6 γέναῖὶγυ, ᾿γίηρ δ ἴ0]6 ἰπ [ῃ6 ρ]αςοα δῦονε 
Οάγββουβ. ΤΠοῖν ομόγαβε5 ἅτ οὗ Ὀου8 πᾶ ρἵν]β, ἰεα 
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3 ’ὔ , Ἁ Ι Ν ’ὔ ς δ 

ἐξάρχουσι δὲ καὶ συνάδουσιν Εὔνομός τε ὁ Λοκρὸς 
καὶ ᾿Αρίων ὁ Λέσβιος καὶ ᾿Ανακρέων καὶ Στησί- 
χορος" καὶ γὰρ τοῦτον παρ᾽ αὐτοῖς ἐθεασάμην, ἤδη 

»“ ς 7 ϑ. «ὦ ᾽ . φ 
τῆς Εἰλένης αὐτῷ διηλλαγμένης. ἐπειδὰν δὲ οὗτοι 
παύσωνται ἄδοντες, δεύτερος χορὸς παρέρχεται ἐκ 
κύκνων καὶ χελιδόνων καὶ ἀηδόνων. ἐπειδὰν δὲ 
καὶ οὗτοι ἄσωσιν, τότε ἤδη πᾶσα ἡ ὕλη ἐπαυλεῖ 
τῶν ἀνέμων καταρχόντων. μέγιστον δὲ δὴ πρὸς 
εὐφροσύνην ἐκεῖνο ἔχουσιν" πηγαί εἰσι δύο παρὰ 
τὸ συμπόσιον, ἡ μὲν γέλωτος, ἡ δὲ ἡδονῆς: ἐκ 
τούτων ἑκατέρας πάντες ἐν ἀρχῇ τῆς εὐωχίας 
πίνουσιν καὶ τὸ λοιπὸν ἡδόμενοι καὶ γελῶντες 
διώγουσιν. 

Βούλομαι δὲ εἰπεῖν καὶ τῶν ἐπισήμων οὕστινας 
παρ᾽ αὐτοῖς ἐθεασάμην' πάντας μὲν τοὺς ἡμιθέους 
καὶ τοὺς ἐπὶ "Ἴλιον στρατεύσαντας πλήν γε δὴ 
τοῦ Λοκροῦ Αἴαντος, ἐκεῖνον δὲ μόνον ἔφασκον ἐν 

“" “ 3 [ον ’ ’ , τῷ τῶν ἀσεβῶν χώρῳ κολάζεσθαι, βαρβάρων δὲ 
Κύρους τε ἀμφοτέρους καὶ τὸν Σκύθην ᾿Ανάχαρσιν 

Ἁ Ν Ἂ ᾽ὔ “ δ 3 4 

καὶ τὸν Θρᾷκα Ζάμολξιν καὶ Νομᾶν τὸν ᾿Ιταλειώ- 
την, καὶ μὴν καὶ Λυκοῦργον τὸν Λακεδαιμόνιον καὶ 
Φωκίωνα καὶ Τέλλον τοὺς ᾿Αθηναίους, καὶ τοὺς 

Ἁ 

σοφοὺς ἄνευ Ἰ]εριάνδρου. εἶδον δὲ καὶ Σωκράτη 
τὸν Σωφρονίσκου ἀδολεσχοῦντα μετὰ Νέστορος 
καὶ Ἰ]αλαμήδους: περὶ δὲ αὐτὸν ἧσαν Ὕάκινθός 

ς 

τε ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ ὁ Θεσπιεὺς Νάρκισσος 
νι Ὁ » ’ ’ 20» 3 φι καὶ “Ὕλας καὶ ἄλλοι καλοί. καί μοι ἐδόκει ἐρᾶν 

τοῦ Ὑακίνθον: τὰ πολλὰ γοῦν ἐκεῖνον διήλεγχεν. 
ἐλέγετο δὲ χαλεπαίνειν αὐτῷ ὁ Ῥαδάμανθυς καὶ 
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Α ΤᾺΝ ΘΤΟΒΥ, ἢ 

ΠΑ δοοοιωρδηϊθα Ὀγ Επποιηιβ οὗ [οοΥῖβ, Ασίοη οὗ 
[Ὁ 50ο05, Αμδοόύδοι δηα ϑἰθθίομοσυβ. Τῆοτα οδῃ Ὀ6 

η0 ἀουδὲ ἀδοαῖ {Π6 Ἰαύξον, ἔογ 1 δὰνν ἢΐτα ὑπο τε-- -Ὄν 
{πὸ πιὸ Ηδεΐδη Ἰιδά ἔογρίνεη πίη. δα {πον 
βῖορ βἰηρίηρ δῃοῦμου σποτιβ ἄρρθδῖβ, οοιηροβεα οὗ 
ΘΎΔΏΒ 8ΠΩῖἧ βυγι]ον5 Δπα ὨΙρἬΉ ΠρΆ]65, δα 8ἃ5 ὕπου 
βίηρ {Π6 ψῆ01]6 σνοοῦ γοηάθῖβ ὕΠ6 δοοοιηρδηϊτηθηΐῦ, 
νῃ ὑπ6 ψμαβ Ἰεδαΐϊηρ. Βυΐ ἴΠε ρστεαΐεβῦ τῃϊπρ' 
ἐπαῦ ὑπο πᾶν ἴον δηβυσίηρ ἃ ροορά ἰΐπηθ ἰ8 ὑπαῖ 
ὕννο ϑρυϊπρθ ἅτε Ὀγ ἴῃς ἴδ0]6, ομε οἵ Ἰδυρῃϊου δπὰ 
[Π6 οὔμου οὗ δῃ]ογηηθηῖ. ΤΉΘΥ 411 ἀσμκ ἔσο Ἔδο}} 
οὗ {Π686 ψ ἤθη ὑπ τὰν6]5 θερίῃ, ἀπά ὑπεποθίου ἢ δ ΠἾΟΥ 
παι βεῖνεβ δηα Ἰἰδαρῇ 411 [Π6 ψ 116. 

Βυΐ 1 ἀδδῖτε ἴο ταϑηθίοη [ῃ6 ἴδιηοιβ τη ὙΠΟ ΤῺ 
88» ἴϊεγε. Τῆογα νψεῦα 4}1 πῸ6ὶ ἀειηϊροαβ δπὰ 
[ης6 νεΐθυδηβ οἵ ΤΥΟΥ ἐχοορὺ 1 οοτίδη Α͵δᾶχ, ὑπ 6 ΟὨΪΥ 
ΟΠΘ, ΠΟΥ 5814, ψῆο ννὰβ Ὀεΐηρ ρυπίβῃδα ἴῃ [ἢς 
ΡΪᾶςα οὗ {πε νἱοκεᾶ. ΟΥ̓ πὲ Ῥδυθθαγίδης ὑπο τα νΕτα 
θοῦ Ογγαβεβ, πε δογυ δ ΑΠπδομαγβὶς, [ῃ6 ΓΗγδοίδη 
Ζϑιλοϊχὶβ 8324 Νυχὴᾶὰ ἴῃ6 [{4]184π. ἴῃ δααιίομ, ὑΠ6Γ6Ὲ 
γα ΤΠ γουτρυβ οὗ ϑρατίδα, Ρηοοίοῃ δπᾶὰ 16]]ὺ5 οὗ 
ΑὐΠΘΩ8 δηα ὑῃ6 νψῖβε τμθη, 4}} νυῖ Ῥεγίδαπαθυ. 1 
8180 βἂνν ϑοογζαῦθβ, Π6 βοὴ οὗ ϑορῃχοπίβουβ, ομπορρίην 
Ἰορὶς νὰ Ναβῖοσ δπα Ῥαϊδιηθαδβ; δρουῦ ἴχγη ΨΕΓῈ 
Ηγδοϊηΐμυβ οὗ ϑρατγῖα, Νααγοίββιιβ οὗ Τ᾿ εβρίδε, ΗΠ] γ]88 

8Π6] οἴου ἢδπάβομηβ ἰδ45. [1 βεειηδα ἴο της {παῖ 
Ηγβοϊηῦμυβ νγὰ5 ἢ15 ββρβθοῖδὶ ἔανουγίζθ, ῸΓ δὖ δὴν γαῖα 
ἢε γεξαϊθα Ὠΐπη τηοβϑῖ. [ᾧ νγᾶ8 5δ]α {παὶ ΕΠΔδιλδηῃ8 

1 ΘΒ ΟΒοῦιδ δὰ β8]ἃ ἤδυβὴ ψόοσγαὰβ οὗ Ἡδρ]θη, δηα τνᾶ8 
ὈΠπᾶΘα ὈΥ Οὐδβύου δηὰ Ῥοϊυχ ἴοῦ πἷἰ8 ργαϑυμιρύΐζοη. Ηθ 
γϑοδηΐθα ἴῃ ἃ ἰδιηουβ δ] ηοαθ, οὗ τὶ ἢ βοὴ 1 Π68 ΓΘ Β01}} 
Ργθβογνθα (Ρ]δῖο, βλαφάγιιβ, 248), δα 5Βο γθοονθγθα ἢΪ8 ϑυ βϑὶρ)ῦ. 
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ἠπειληκέναι πολλάκις ἐκβαλεῖν αὐτὸν ἐκ τῆς 
νήσου, ἣν φλυαρῇ καὶ μὴ ἐθέλῃ ἀφεὶς τὴν εἰρω- 
νείαν εὐωχεῖσθαι. Πλάτων δὲ μόνος οὐ παρῆν, 
ἀλλ᾽ ἐλέγετο αὐτὸς ἐν “τῇ ἀναπλασθείσῃ ὑπ᾽ 

αὐτοῦ πόλει οἰκεῖν χρώμενος τῇ πολιτείᾳ καὶ 
τοῖς νόμοις οἷς συνέγραψεν. οἱ μέντοι ἀμφ᾽ 
᾿Αρίστιππόν τε καὶ “Ἐπίκουρον τὰ πρῶτα παρ᾽ 
αὐτοῖς ἐφέροντο ἡδεῖς τε ὄντες καὶ κεχαρισμένοι 
καὶ συμποτικώτατοι. παρῆν δὲ καὶ Αἴσωπος ὁ 
Φρύξ' τούτῳ δὲ ὅσα καὶ γελωτοποιῷ χρῶνται. 
Διογένης μέν “γε ὁ Σινωπεὺς τοσοῦτον μετέβαλεν 
τοῦ τρόπου, ὥστε γῆμαι μὲν ἑταίραν τὴν Λαΐδα, 
ὀρχεῖσθαι δὲ πολλάκις ὑπὸ μέθης ἀνιστάμενον 
καὶ παροινεῖν. τῶν δὲ Στωϊκῶν͵, οὐδεὶς παρῆν' 
ἔτι γὰρ ἐλέγοντο “ἀναβαίνειν τὸν τῆς ἀρετῆς 
ὄρθιον λόφον. ἠκούομεν δὲ καὶ περὶ Χρυσίππου 
ὅτι οὐ πρότερον αὐτῷ ἐπιβῆναι τῆς νήσου θέμις, 
πρὶν τὸ τέταρτον ἑαυτὸν ἐλλεβορίση. τοὺς δὲ 
᾿Ακαδημαϊκοὺς ἔλεγον ἐθέλειν μὲν ἐλθεῖν, ἐ ἐπέχειν 
δὲ ἔτι καὶ διασκέπτεσθαι' μηδὲ γὰρ αὐτὸ τοῦτό 
πω καταλαμβάνειν, εἰ καὶ νῆσός τις τοιαύτη 
ἐστίν. ἄχλως τε καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ Ῥαδαμάνθυος, 
οἶμαι, κρίσιν “ἐδεδοίκεσαν, ἅτε καὶ τὸ κριτήριον 
αὐτοὶ ἀνῃρηκότες. πολλοὺς δὲ αὐτῶν ἔφασκον 
ὁρμηθέντας ἀκολουθεῖν τὸῖϊς ἀφικνουμένοις ὑπὸ 
νωθείας ἀπολείπεσθαι μὴ καταλαμβάνοντας καὶ 
ἀναστρέφειν ἐκ μέσης τῆς ὁδοῦ. 

Οὗτοι μὲν οὖν ἦσαν οἱ ἀξιολογώτατοι τῶν πα- 
ρόντων. τιμῶσι δὲ μάλιστα τὸν ̓ Αχιλλέα καὶ μετὰ 
τοῦτον Θησέα. περὶ δὲ συνουσίας καὶ ἀφροδισίων 

320 

18 

19 



Α ΤΕΒ 5ΤΟΒΥ, Π 

νγᾺ5 ΔΠΡΎΥ δὺ ϑοογαΐεβ δηα ἢδα οἴξαη ἰῃγεαϊοηθα ἴὸ 
ὈΆΠ15}} Ὠΐτα ἔγομῃ ὑμε ἰβαπα 1 ἢς Καρῦ πρ 5 ΠΟ ΒΕ η86 
Δα ψνου]Ἱαὰ ποὺ αυϊξ 15 ἰΌΩν ἃΠπΠα ὈῈ του. Ρ]αΐο 
δἴομε ννὰβ ποῖ ὕπεγε : [Ὁ ννᾶ8 5814 ὑπᾶὺ 6 ννὰβ ᾿ἰνἱηρ' ἴῃ 
ἢ15 ᾿πΔΡΊ ΠΑΡῪ ΟἸΤΥ ἀπά δν ὑΠ6 οοπδυ αὐοη Δηα {Π|π| Ἰανν8 
ὑπαῦ 6 Ὠἰτη56 }  νσγοῖθ. ΤῊς ἔο] νεῖ οὗ Αὐβ ρρυβ δπὰ 
ΕἸρΙσυ σα γα ἴῃ ὕες Πρ οβῦ νου ἀπλοηρ [Π6 ΠΕΙΟΘ5 
Ὀδοδιιβ8 {ΠῸῪ ἃγα ρἰδαβϑαηῦ δηα ἂρύθθα] δπα 10]}ν 
ϑοοα ἔε]Π]ον5. Αδβοὸρ 86 Ρηγγρίδη ννὰ5 8180 ὕπδγο--- 
ΠΥ ἢᾶνε ἢΐπὶ ἴου ἃ Ἰεβῖεσ. Ὀιόορθηθ5 πε γηὶς δα 80 
ομδηροα 5 ννᾶγβ8 [πδ΄ ἢ6 ποῦ ΟὨΪΥ πηϑυγ]εα [1,415 ὑΠ6 
οουγΐαβδῃ, Ὀυΐ οἴζοη σοῦ ὉΡ πὰ ἀδηςδα δηα ἱπαυ]ρεᾶ 
ἴῃ Του ΕῪ ἤδη ἢ6 δα πᾶ ἴοο τὰς ἢ. Νόοπα οὗ 
ῃς Θιοϊοβ νγὰβ ὕπεογε--ἰἰῃθυ ψούα εαϊὰ ἴο μὲ 511} οἡ 
ὑπ νᾶ  ἃρ ἴδε 5ἴδαρ Π}}] οὗ ντῖαθ. ὙΠ τεραγα ἴο 
ΟΒγυβίρρυβ, ψὰ βϑαγα [611 ὑπᾶῦ δα ἰβ ποῦ ρογηϊ θα 
ἴο βεὺ ἔοοῦ οχ {Π|| Ι8απα ὑπ} ἢδ βυ)ηλῦβ. ἢἰπ56 1} ἴο 
ὑΠ 6 ΒΕ] ρογα ὑγεαϊχηθηῦ ἔον ἴπ6 ἔουγ ἰπ6.1 Τα 
5814 [δ΄ ἴΠ6 Ασδαθιηϊοῖδηβ ψδηϊεα ἴο οοιης θα ψΕΓῈ 
5111 ΠοΙ]αΐηρ οὔ᾽ δηὰ ἀεραῦπρ, ον ὑπδν οου]ὰ ποὺ 
ΑΥγῖνα δὖ ἃ σοποἸ δῖοι ονθῃ οἡ ἴῃ6 αποδίίοη νοῦ ΠΥ 
ΒΌΘΙ δὴ ἰϑδῃπα δχίβίθβα. Τῆθη ἴοο 1 βιρροβε ὕπο γ 
ἔεδγεα ἴο ἢανε Βἢδαδιηδηΐῃαβ Ἰυᾶρε ἤδη, ἃ5 ὑπ αν 
ὉΠδιηβοῖναθ δα Δρο] }5ῃ6α οἴδημάαγαβ οἵ υαριηηθρηῦ. 
1 ννὰβ 8814, ἤοννενθγ, ὑπαῦ την οἵ [ἤδη Πδά 5βἴαγιθα 
ἴο [Ὁ]]ονν ρβορὶα Ἴοπλίηρ [Ὠϊζηεν, Ὀυϊ [61] ὑϑῃϊπα 
ὉΒγουρἢ ὑμῖν ον εβ5, θεῖηρ σομΒΌΠ ΟΠ ΠΥ ἀπ 80 ]6 
ἴο αὐτῖνε δὖῦ δηυτηρ, 8πΠα 80 ζυγηεα ὕ8ο0κΚ Πα] ον αΥ. 

ΤΏδθε ννεῦα ἴΠ6 πχοϑῦ οσοπβρίοπουβ οὗ ὕΠο86 ργϑβθηΐ. 
ἼΠΟΥ το μα θν δβραοῖαὶ Ποπουτβ ἴο ΑΟ11165 δηα δου 
Βίῃῃ ἴο ΤΏοβουβΒ. Αδρουΐ ἰον6-τπηδκίηρ ὑμεὶν αὐ πᾶς 

ες 1 Κβοὸ !0 δ λήοβορηεογβ [Ο0.Υ0[Ἱ β'αίθ ἴοσῦ διῃιοῦμος Ἰοϑὺ δὖ 
ΟἸΓΥΒΙρΡΡυθ᾽ ᾿πϑδηϊῦγ. 
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οὕτω φρονοῦσιν' μίσγονται μὲν ἀναφανδὸν πάν- 
των ὁρώντων καὶ γυναιξὶ καὶ ἄρρεσι, καὶ οὐδαμῶς 
τοῦτο αὐτοῖς αἰσχρὸν δοκεῖ: μόνος δὲ Σωκράτης 
διώμνυτο ἦ ἧ μὴν καθαρῶς πλησιάξειν τοῖς νέοις" 
καὶ μέντοι πάντες αὐτοῦ ἐπιορκεῖν κατεγίνωσκον" 
πολλάκις γοῦν ὁ μὲν Ὕάκινθος ἢ ὁ Νάρκισσος 
ὡμολόγουν, ἐκεῖνος δὲ ἠρνεῖτο. αἱ δὲ γυναῖκές 
εἰσι πᾶσι κοιναὶ καὶ οὐδεὶς φθονεῖ τῷ πλησίον, 
ἀλλ᾽ εἰσὶ περὶ τοῦτο μάλιστα Πλατωνικώτατοι'" 
καὶ οἱ παῖδες δὲ παρέχουσι τοῖς βουλομένοις 
οὐδὲν ἀντιλέγοντες. 
Οὔπω ἐ δύο ἢ τρεῖς ἡμέραι διεληλύθεσαν, 

καὶ προσελθὼν ἐγὼ Ὁμήρῳ τῷ ποιητῇ, σχολῆς 
οὔσης ἀμφοῖν, τά τε ἄλλα ἐπυνθανόμην καὶ ὅθεν 
εἴη τοῦτο γὰρ μάλιστα παρ ἡμῖν εἰσέτι νῦν 
ξητεῖσθαι. ὁ δὲ οὐδ᾽ αὐτὸς μὲν ἀγνοεῖν ἔφασκεν 
ὡς οἱ μὲν Χῖον, οἱ δὲ Σμυρναῖον, πολλοὶ δὲ 
Κολοφώνιον αὐτὸν νομίζουσιν εἶναι μέντοι γε 
ἔλεγεν Βαβυλώνιος, καὶ παρά γε τοῖς πολίταις 
οὐχ Ὅμηρος, ἀλλὰ Τιγράνης καλεῖσθαι" ὕστερον 
δὲ ὁμηρεύσας παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀλλάξαι τὴν 
προσηγορίαν. ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν ἀθετουμένων 
στίχων ἐπηρώτων, εἰ ὑπ᾽ ἐκείνου εἶεν γεγραμμένοι. 
καὶ ς ἔφασκε πάντας αὑτοῦ εἶναι. κατεγίνωσκον 
οὗν τῶν ἀμφὶ τὸν Ζηνόδοτον καὶ ἐπ ον δ ἀν μὴ 
γραμματικῶν πολλὴν τὴν ψυχρολογίαν. ἐπεὶ 
ταῦτα ἱκανῶς ἀπεκέκριτο, πάλιν αὐτὸν ἠρώτων τί 
δή ποτε “ἀπὸ τῆς μήνιδος τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο" 
καὶ ὃς εἶπεν οὕτως ἐπελθεῖν αὐτῷ μηδὲν ἐπιτη- 
δεύσαντι. καὶ μὴν κἀκεῖνο ἐπεθύμουν εἰδέναι, εἰ 
προτέραν ἔγραψεν τὴν ᾿Οδύσσειαν τῆς ᾿Ιλιάδος, 

1 εἴη δεομνψατνζ : εἴη λέγων ΜΒΝ. 
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158. ΒΌΘἢ {πᾶὺ παν 1}1-ἃα- 00 ΟΡΘΏΪΥ, ἴῃ Ρ]δΐη εἰρῃΐ 
οὗ ἀνεγύγοῃθ, νι πουϊ ἅμ αἰβου μϊπαζίοη, δια ὑΠ 1 π|}Κ 
Π0 5διης οὗ [ὑ δὖ 41]}. ϑδοογαῖδθβ, πΠ6 οἱ Ἔχοδρίϊοῃ, 
Ὀ8Ε6 ἴο ρῥτγοϊεδὶ ὑμαῦ 6 ψὰβ ἄροόονεὲ βϑυβρίοϊοῃ ἰῇ 
ἢϊ5 Τα]αύομβ ἢ γουηρ Ῥουβοηβ, θα δνογγόμα Π61α 
Ὠΐτη συν οὗ ρευυτγ. ἴῃ ἴδοι, ΗἩγδοϊηίδυβ. δηάᾶ 
Ναγοΐβϑυβ οἴὔὔδη 8814 ὑπαὺ ὑπ γ Κπὸν ᾿εῖζοσ, θυὺ δε 
ΡΟ βἰβιβα ἰη 115 ἀθηΐα]. ΤΉΘΥ 411 να ὑπεῖνγ νῖνεβ ἴῃ 
ΘΟΠΊΏΟΠ 8) ΠΟΡΟΟΥῪ 18 εδίουβ οὐἨ ἢ15 πεῖσῃθρουγ ; ἴῃ 
1158 ροϊηῦ {π6γ ουἱ-Ρ]αῖο ΡΙαἴο. (ΙΩΒ ]Αἴβαποα 5 Π 6 
ὈΠ͵ν 58] γ]6. 

ΗδλΥαὶγ ὕνο οὐ ὕἔπσεθ ἀἀγ8 δα ρϑββθαὰ βεΐοσγε 1] 
ννεηῦ ὼρ ἴο Ηοχμεν {πε ροεῦ ψ ἤδη ψὰὲ ψγεῦα θοὺἢ αὖ 
Ἰείθϑυτθ, ἃῃα αυδοϊίοποα πη ροὺυΐ ενεγυἱῃίηρ. 
“ΑΡονα 4}1,᾿᾽ 8414 1, ἦν θῇεγα 40 γοὺ σοπλα ἔτοχῃ ἢ 
ΤῊΐϊ5. ρΡοϊηῦ ἴῃ ρμάᾶγύου δῦ 18 θεΐπρ' ἱηνεβυϊραϊεα ὄνϑη 
γεοῦ δὖ μοπια. “41 δὴ ποῦ ὑπᾶνναγα,᾿ βαἱα ἢ, “αὶ 
Β016 ὉΠ ηΚ της ἃ ΟΠ ΐδπ, βοῖηδ ἃ ϑιηγγηίοία δ ΠΊΔΩΥ 
ἃ ΟΟΙορΡΒοπίδη. 418 ἃ τηδίζον οὗ ἔδοϊ, 1 δὴ ἃ ΒδὈΥ]ο- 
Ηἶδη, 8Π4 ΔΙΠΟΠΡ ΤΥ ἴδ! ]ον - οἰ Γγτ ἢ ΤῊΥ ΠΔΠῚ6 
νγὰ5 ποῦ ΗΠ οιμοὺ Ὀυὺ ΤΊρταπμοθ. [ἴον ομ, θη 1 ννὰβ 
ἃ Ὠοβίδρα (λοηιθγο5) δταοὴρ ἴπ6 ατγθεῖκϑ, 1 οπαηρεα τὴν 
Ὠδιη6.᾿ἡ [Ι νεῆΐ οὐ ἴο δῃααϊα ψ μεῖον ἐῃς6 
ὑγδοκοῖεα ᾿ἴηθ5 δα ὕεθὴ νυ θη ὈΥ ΐπι, δηα ἢς 
ἀβϑοσῖθα ὑπαῦ ὑπαν ψνεγα 411} ἢϊβ ον : Θοῃβθαιθηῦν 1 
Π6]α [6 ρυδιηιηδιληβ Ζεοποάοῖυβ δηὰ Αὐδίδγομυ8 
σΌΠΓΥ οὗ ρεαδηΐγυ ἴῃ ἴῃς δἰρμοθὶ ἀερτθοθ. ϑῖπος 
ἢ6 δὰ δηϑνογεα κα βίδοϊου ! ν οὐ ἴηε8ε ροϊπίδ, 1 
παχὺ δβδκθὰ ἢϊμη ΨΥ Πα θερδη νἱτἢ [ῃ6 νταΐῃ οὗ 
ΑΟἢ11168; δηα ἢς 5814 ὑπαῦ ἢ Ἰυδῦ οἀπλα ἰπῖο ἢΪβ5 
Πεδα ὑπαὺ νψᾶγ, ψιπουῦ δὴν βἴυαγν. Μογθϑονοσ, 1 
νγαηΐεα ἴο Κῆποὸν ψῃδῦθεῦ 6 ψτοῖα ὑπῸ Οαγόδον 
μείονα ἴη6 1αα, ἃΒ ταοδῦ ῥβορὶα 88Υ: ἢς β8]α πο. 
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ὡς οἱ πολλοί φασιν" ὁ δὲ ἠρνεῖτο. ὅτι μὲν γὰρ 
οὐδὲ τυφλὸς ἢ ἦν, ὃ καὶ αὐτὸ περὶ αὐτοῦ λέγουσιν, 
αὐτίκα ἠπιστάμην' ἑώρων γάρ, ὥστε οὐδὲ πυνθά- 
νεσθαι ἐδεόμην. πολλάκις δὲ καὶ ἄλλοτε τοῦτο 
ἐποίουν, εἴ ποτε αὐτὸν σχολὴν ἄγοντα «ἑώρων' 
προσιὼν γάρ τι ἐπυνθανόμην αὐτοῦ, καὶ ὃς προ- 
θύμως πάντα ἀπεκρίνετο, καὶ μάλεστα μετὰ τὴν 
δίκην, ἐπειδὴ ἐκράτησεν' ἦν γάρ τις γραφὴ κατ᾽ 
αὐτοῦ ἐπενηνεγμένη ὕβρεως ὑπὸ Θερσίτου ἐφ᾽ οἷς 
αὐτὸν ἐν τῇ ποιήσει ἔσκωψεν, καὶ ἐνίκησεν ὁ 
“Ὅμηρος ᾽Οδυσσέως συναγορεύοντος. 

Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς όνους ἀφίκετο καὶ 
Πυθαγόρας ὁ Σάμιος ἑπτάκις ἀλλαγεὶς καὶ ἐν 
τοσούτοις ζῴοις βιοτεύσας καὶ ἐκτελέσας τῆς 
ψυχῆ τὰς περιόδους. ἦν δὲ χρυσοῦς ὅλον τὸ 
δεξιὸν ἡμίτομον. καὶ ἐκρίθη μὲν »συμπολιτεύ- 
σασθαι αὐτοῖς, ἐνεδοιάξετο δὲ ἔτι πότερον Πυθα- 
γόραν ἢ Εὔφορβον χρὴ αὐτὸν ὀνομάξειν. ὃ μέντοι 
᾿Εμπεδοκλῆς ἦλθεν μὲν καὶ αὐτός, περίεφθος καὶ 
τὸ ,σῶμα ὅλον ὠπτημένος" οὐ μὴν παρεδέχθη 
καΐτοι πολλὰ ἱκετεύων. 

Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐνέστη ὁ ἀγὼν ὁ 
παρ᾽ αὐτοῖς, τὰ Θανατούσια. ἠγωνοθέτει δὲ 
᾿Αχιλλεὺς τὸ “πέμπτον καὶ Θησεὺς τὸ ἕβδομον. 
τὰ μὲν οὖν ἄλλα μακρὸν ἂν εἴη λέγειν" τὰ δὲ 
κεφάλαια τῶν πραχθέντων διηγήσομαι. πάλην 
μὲν ἐνίκησεν Κάρανος 1 ὁ ἀφ᾽ Ἡρακλέους ᾽Οδυσσέα 
περὶ τοῦ στεφάνου κατωγωνισάμενος" πυγμὴ δὲ 
ἴση ἐγένετο ᾿Αρείου τοῦ Αἰγυπτίου, ὃ ὃς ἐν Κορίνθῳ 
τέθαπται, καὶ πειοῦ ἀλλήλοις συνελθόντων. 
παγκρατίου δὲ οὐ τίθεται ἄθλα παρ᾽ αὐτοῖς. τὸν 

1 Κάρανος ἀτομονὶυβ : Κάρος ΜΕΝ. 

324 

ΩΣ 



Α ΤΆΌΝ 5ΤΟΒΥ, 1 

Τμδὶ ἢ6 ννᾶβ ποὺ Ὀ]Ϊ πα, 85. ὑπ6 } 880, 1 υπάογβίοοα δἱ 
ομοο---ἰ 8νν 1,8 Πα 50 ἢδα πο πΕεΩ ἴο 48. Οἴεη ἀρδίῃ 
αὖ οἴου ὑΐπηθβ 1 νόου] ἀο {Π15 ἤδη 1 βἂνν ἢϊπὶ αὐ 
Ἰείβαγε ; 1 νου]Ἱὰ ρὸ Δηα τηᾶῖκα Θηαυγ165 οὗ ἴτη ἀπά δ 
νου] σῖνα τη6 ἃ ΘσΟΥ 8] ΔΉΒυν ΕΓ ἴο νου ίηρ;, ραγίϊοιυ- 
ἸΑΥγ δἴθου [ἢ ἰαννϑυΐ ὑμαῦ ἢ 6 νοι, ἴῸΥ ἃ οἤδγρε οὗ 1106] 
μδα θδ6ϑθη Ὀγουρσῆϊ ἀραϊηδῦ πὶ Ὁγν ΤἬστγϑί [οθϑ θδοδιδ6 
οὗ ἴῃ6 νψᾶγ ἴδ Πιδα τἱαϊου]εα ἢϊηλ ἰπ ὑπ 6 ροθη,, δῃηὰ 
1ῃ6 ο456 νγὰ8 σγοῦ ὈΥ Ηοχηον, ν ἢ Οαγββειβ ἴῸ δ 
ἰαννγευ. 

Αἱ δρουὺ ὑΠ15 ὑτης αὐγίνεα Ργίπαρογαβ οὗ ϑδ:η08 
0 84 υὑπαοῦροηθ βενθὴ ὑγδηβἝοιτηδιί οηβ, δα 
Ἰϊνεὰ ἴῃ βενεὴ Ὀοα 65 δηα δα πον ἐπαβα τῆς πὶΐ- 
σταϊϊοηβ οὗ ἢϊ5 δοὰ]. ΑἹ] ἢϊ5. τὶρῃϊ 5146 ννὰβ οἵ ρο]ά. 
ψυαριηηεηῦ ψγὰβ Ῥγοπουηοθα {παῖ ἢΕ6 Βῃου]α Ὀεοοιηα ἃ 
ΘΙ ΡΟΥ οὗ ὑπεὶγρ οομημηηϊΐγ, θὰ Ψψῃδη 1 Ἰεὴ 

{πὸ γμοϊηῦ νγᾶ5 5111} αἷ ἰδδιθας ψνῃοῦμον μος ουρῆῃΐ ἴο θὲ 
ς]]εα Ῥγίπαρογαβ οὐ ΕρΡΠοσθυ5. Επηρεάος] 65. ολτη 6 
ἴοο, 411 θυγπαα ἀπα ἢἷ5 Ὀοαγ οοτηρεΐεϊν οοοκοά,: θυ 
ἢ ννὰβ ποῦ γεοαεϊνϑα ἴῃ βρίϊε οἵ 15 ΠΥ δ γθδίϊθβ. 

Α5 ὕϊπηε ννγεηῦ οὐ {πεῖν ρᾷπιδβ οᾶτηθ σοιηά, ἐπα 
Οδιηθβ οὗ {πὸ εδα. Τῆς γοΐθγεεβ. νεῖ ΑςἢΣ]]6 5, 
βουνίηρ ἴογ ὑπὸ ΗΠ ἰἰπηθ, πὰ Τπαβεὺβ ἴοὸγ τῆς 
βενθηΐῃ. ΤΠ [Ὁ}} ἀδἴδι]5 νου] τηᾶκα ἃ Ἰοῃρ᾽ βἴογυ, 
Ὀυΐ 1 5}4}} [6}} {πΠ6 ργϊποῖραὶ ὑπίπρβ ὑπαῦ πεν αἹα. 
ἴῃ ψτεβυ!ηρ ἢ 6 νἸΠΠΘΥ ννὰ58 ΟἌγδπι5, ἔμπα ἀδθοαπαδηΐ 
οὗ Ηδεγδο]εβ, νῆῸὸ ἀεξεαϊεα Οαγββειιβ ἴογ πε σΠδιη- 

Ρἰομβηῖρ. ΤῊ Ὀοχίῃρ ννᾶς ἃ ἀγὰν θεΐννθθη Ασεῖ5 
{πὸ Εργρίίαι, νμοὸ 8 Ὀυτγοα αὐ Οονίηι}, ἀηα Εἰ ρεὶι5. 
ΕΟΥ σοπλ θα Ὀοχίησ 8πα νγοϑιπ!Πηρν μον ΟΥ̓ πὸ 

1 Ἐγοιὰ 8 16 ᾿ἴηΐο {πΠ6 οταΐον οὗ Αρϑύπα, 
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μέντοι. δρόμον οὐκέτι μέμνημαι ὅστις ἐνίκησεν. 
ποιητῶν δὲ τῇ μὲν ἀληθείᾳ παρὰ πολὺ ἐκράτει 
Ὅμηρος, ἐ ἐνίκησεν δὲ ὅμως Ησίοδος. τὰ δὲ ἄθλα 
ἦν ἅπασι στέφανος πλακεὶς ἐκ πτερῶν ταωνείων. 

ἼΑρτι δὲ τοῦ ἀγῶνος συντετελεσμένου ἠγγέλ- 
λοντο οἱ ἐν τῷ χώρῳ τῶν ἀσεβῶν κολαζό- 
μενοι ἀπορρήξαντες τὰ δεσμὰ καὶ τῆς φρουρᾶς 
ἐπικρατήσαντες ἐλαύνειν ἐπὶ τὴν νῆσον" ἡγεῖσθαι 
δὲ αὐτῶν “Φάλαρίν τε τὸν ᾿Ακραγαντῖνον καὶ 
Βούσιριν τὸν Αἰγύπτιον καὶ Διομήδη τὸν Θρᾷκα 
καὶ τοὺς περὶ Σκίρωνα καὶ Πιτυοκάμπτην. ὡς 
δὲ ταῦτα ἤκουσεν ὁ Ῥαδάμανθυς, ἐ ἐκτάσσει τοὺς 
ἥρωας ἐπὶ τῆς ἡόνος' ἡγεῖτο δὲ Θησεύς τε καὶ 
᾿Αχιλλεὺς καὶ Αἴας ὁ Τελαμώνιος ἤδη σωφρονῶν" 
καὶ συμμίξαντες ἐμάχοντο, καὶ ἐνίκησαν οἱ ἥρωες, 
᾿Αχιλλέως τὰ πλεῖστα ̓ κατορθώσαντος. ἠρίστευσε 
δὲ καὶ Σω κράτης ἐπὶ τῷ δεξιῷ ταχθεὶς, πολὺ 
μᾶλλον ἢ ὅτε ζῶν ἐπὶ Αηλίῳ ἐ ἐμάχετο. προσιόντων 
γὰρ τεττάρων πολεμίων οὐκ ἔφυγε καὶ τὸ πρόσω- 
πον ἄτρεπτος ἦν. ἐφ᾽ οἷς καὶ ὕστερον ἐξηρέθη 
αὐτῷ ἀριστεῖον, καλός τε καὶ μέγας παράδεισος 
ἐν τῷ προαστείῳ, ἔνθα καὶ συγκαλῶν τοὺς ἑταίρους 
διελέγετο, Νεκρακαδημίαν τὸν τόπον προσα- 
γορεύσας. συλλαβόντες οὖν τοὺς νενικημένους 
καὶ δήσαντες ἀπέπεμψαν ἔτι μᾶλλον κολασθη- 
σομένους. ἔγρα εν δὲ καὶ ταύτην τὴν μάχην 
Ὅμηρος καὶ ἀπιόντι μοι ἔδωκεν τὰ βιβλία κομί- 
ξειν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώποις" ἀλλ᾽ ὕστερον καὶ 
ταῦτα μετὰ τῶν ἄλλων ἀπωλέσαμεν. ἦν δὲ ἡ 
ἀρχὴ τοῦ ποιήματος αὕτη, 

Νῦν δέ μοι ἔννεπε, Μοῦσα, μάχην νεκύων 
ἡρώων, 
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ΡυΖαεβ. ἴῃ {δε ἔοοϊτγαοα 1 4ο ποῖ γὑϑιλθθεῦ Ψ» 80 
ΟΠ 8Δηα ἰη ροδίυ, ΗοΕΥ ννὰ8 γϑα] ]ν ἔν 6 Ὀεϑὶ 
τηδπη, μυὺ Ηφοϑοα σοῦ. Τἢδ ρῥγῖζε ἰῇ δε οἂβ6 ννᾶβ 
ἃ ογόψῃ ὑπαῦ ννὰ5 ρ]αΙ 64 οὗἉ ρϑδοοοκ ἔα 6 5. 

ΗδΥαΪγ μαὰ με ράτηθβ θθεπ οοποϊυάεά ψἤδα 
ΜΟΓΑ οϑιὴθ ὑμαῦ [ἢοβα ψῆο ψεῦΘ ὑπάᾶδὺ ρυπίβητησηΐ 
ἴῃ {Πςε ρῥἷδοα οὗ ἔπε ψ οκεα δα "υγϑοῦ {πεῖν Ρομαϑ, Πδα 
ονεγρονγθα {μεῖν συᾶγά, δηα ννεσα δαάνδηοίηρ οα {6 
ΙΒδηά : ὑπαὶ ὕπεν ψεῦα ὑπο Π6 Ἰοδάθυβῃῖρ οὗ 
ῬΏΠΔ]αγ5 οὗ Αογαραβ, Βυβίγῖβ πε Ερσγρίίδῃ, ΠὨἰοιμεα οὗ 
ΤΏγδοΘ, πα δοίγοη δπηα Ριϊγοοατηρίε5. θη ΕΒ] 44- 
τηδηΐῃιβ δα οὗἉ ὑπὶ8 ἢς ταυβιογεα ὕΠ6 ἢσγοθβ οἢ ὑπ 6 
βῆογθ. ΤδΥ ψετὰ Ἰεα Ὀγ Τοβευβ, ΑΟἢ 1165 δπᾶ ΑἹάᾶχ, 
{1 8δ0η οὗ Τεϊδυηοη, γνῆο ὈΥ [15 ὑϊπηα Ὠδα τεοονογοά 
ἢϊ5 ν]5. Τῆδν δηραρεα ἃπα ἰουρῃΐ, ἀπά ἴη6 ΠδτοΘ5 
ψοη. ΔΟἢῚ]]65 σοη!θυϊθα τηοβὶ ἴο {πεῖν βυσοαδββ, θυΐ 

ϑοογαίθβ, ΨὙἘῃο νγὰ5 βίδιϊίἰομθα οἡ {πὸ τίρῃῦ νην, ννὰϑ 
Ὄγανα, ἴοο---ᾺΓ ΙηοΥ6 850 ὕμδῃ σε πὰ ἰουρῃὺ αἱ 
Ὠεϊατὰ πῃ ἢ 15 ὔμμ θ. θα ἴουγ οὗ ἴΠ6 δῆδην 
οἄταα δὖ Ὠΐτη ἢ6 αἸα ποῦ τὰ ἀνγᾶν Ὀυΐ Καρί ἢΪ5 ἴδοθ ἴο 
{π6 γοηΐ. Εον [19 ΠῸῪ αἴθε γνναγαβ σάνε Πΐτη ἃ Βρεϑοΐδ] 
Γανναία, ἃ Ῥεδυῦυ!] ρσγοαῦ ρᾶγκ ἴῃ ἴμ6 ϑυ)γ008, 
ψ Ποτα ἢδ υβ6α ἴο ραῦθεῦ ἢΪ5 ὁοιηγδ65 δπα αἰβραΐα: 
ἢθ πδιηθα ἴῃς ρῥἷίδος ἴπ6 Δοδάρφυ οὗ με [)εδά, 
Ατταβϑῦϊπρ ὑῃ6 ἰοβθύβ δηὰ μρυΐϊιίπρ ὑπϑ ἰπ ἱΓΟΏΒ, 
[Π6Υ 5ϑηὺ ὑμθηὶ οὔ ἴο ")ὲ ρυμὶϑ θα 501}] τλογα βανθυαὶν 
ὑπδη Ὀεΐοταε. Απ δοοουῃΐ οὗὨ {{||5 μαῦ}]ε ννὰβ νυ εη 
Ὀν ΗοΙΠΘΓ, ἃπα 885 1 νὰ5 ἰδανίπρ ἢ6 σᾶνα τὴὰ ἴῃς 
ὈΟΟΚ ἴο ἴδε ἴο ὑῃ6 ρεξορ]ε ἂὖ ποιηθ, θὰΐ ᾿αΐογν [1 Ἰοβὶ 
10 δἰοὴρ ψ 1 δνουυυηρ᾽ 6156. ΤῊ ρόθπὶ Ὀεϑδη : 

ΤΙλς ἄτηα βηρ 6, Ὁ Μαβο, οὗ [6 5.4465 οὗἁὨἨὨ [Π6 
ΠΘΥΟΘΒ ἴῃ μαν]ε ! ; 
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τότε δ᾽ οὖν κυάμους ἑψήσαντες, ὥσπερ παρ᾽ αὐτοῖς 
νόμος ἐπειδὰν πόλεμον κατορθώσωσιν, εἱστιῶντο 
τὰ ἐπινίκια καὶ ἑορτὴν μεγάλην ἦγον' μόνος δὲ 
αὐτῆς οὐ μετεῖχε Πυθαγόρας, ἀλλ᾽ ἄσιτος πόρρω 
ἐκαθέζετο μυσαττόμενος τὴν κυαμοφαγίαν. 
Ἤδη δὲ μηνῶν ἐξ διεληλυθότων περὶ μεσοῦντα 

τὸν ἕβδομον νεώτερα συνίστατο πράγματα: 
Κινύρας. ὁ τοῦ Σκινθάρου παῖς, μέγας ὧν καὶ 
καλός, ἤ ἤρα πολὺν ἤδη χρόνον τῆς Ἑλένης, καὶ 
αὕτη δὲ οὐκ ἀφανὴς ἦν ἐπιμανῶς ἀγαπῶσα τὸν 
νεανίσκον" πολλάκις γοῦν καὶ διένευον ἀλλήλοις 
ἐν τῷ συμποσίῳ καὶ προὔπινον καὶ μόνοι ἐξανι- 
στάμενοι ἐπλανῶντο περὶ τὴν ὕλην. καὶ δὴ ποτὲ 
ὑπ᾽ ἔρωτος καὶ ἀμηχανίας ἐβουλεύσατο ὁ Ο Κινύρας 
ἁρπάσας τὴν “Ἑλένην ---ἐδόκει δὲ κἀκείνῃ ταῦτα--- 
οἴχεσθαι ἀ ἀπιόντας ἔς τίνα τῶν ἐπικειμένων νήσων, 
ἤτοι ἐς τὴν Φελλὼ ἢ ἐς τὴν Τυρόεσσαν. συνω- 
μότας δὲ πάλαι προσειλήφεσαν τρεῖς τῶν ἑταίρων 
τῶν ἐμῶν τοὺς θρασυτάτους. τῷ μέντοι πατρὶ 
οὐκ ἐμήνυσε ταῦτα’ ἠπίστατο γὰρ ὑπ αὐτοῦ 
κωλυθησόμενος. ὡς δὲ ἐδόκει αὐτοῖς, ἐτέλουν 
τὴν ἐπιβουλήν. καὶ ἐπειδὴ νὺξ ἐ ἐγένετο---ἐγὼ μὲν 
οὐ παρῆν' ἐτύγχανον γὰρ ἐν τῷ συμποσίῳ κοιμώ- 
μενος---οἱ δὲ λαθόντες τοὺς ἄλλους ἀναλαβόντες 
τὴν Ἑλένην ὑπὸ σπουδῆς ἀνήχθησαν. περὶ 
δὲ τὸ μεσονύκτιον ἀνεγρόμενος δ Μενέλαος ἐπεὶ 
ἔμαθεν τὴν εὐνὴν κενὴν τῆς γυναικός, βοήν τε 
ἵστη καὶ τὸν ἀδελφὸν παραλαβὼν ἦλθε πρὸς τὸν 
βασιλέα τὸν Ῥαδάμανθυν. ἡμέρας δὲ ὑποφαι- 
νούσης ἔλεγον οἱ σκοποὶ καθορᾶν τὴν ναῦν πολὺ 
ἀπέχουσαν: οὕτω δὴ ἐμβιβάσας ὁ “Ῥαδάμανθυς 
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Βυλ ἴο ταΐυγη---ἰἤθΥ σοοκοα Ὀδδη5,} 8ἃ5 5 ὑπεὶγ 
συδἴοτῃη ννῃθη ΠΟΥ ΔΓῈ ΒΟ ΒΒ Ὁ} δ νὰν, ᾿δα ἃ ἔδαβὶ 
ἴῃ ΒοποὺΓ οὗ {π6 ν]Ἱοἴονυ ἀπ τηδᾶς ἃ ρσγοϑαῦ ΠΟΙ αδΥ. 
Ῥγυυπαρογὰβ νγὰβ ὕΠ 6 ΟἸΪΥ οὴθ Ψ]}ο αἸα ποῦ ἴᾶκε ρᾶτῖ 
πη ἴ; ἢδ6 51ὺ ὈΥ Πίμηβο! ἢ δηᾶὰ νεηῦ αἰ πη 611658 
Ὀδοδυβα ἢς ἀεἰεβιθα Ὀ68}8. 

ΙΧ τηοηΐῇβ Πδά ραβθεαὰ πα 1 νᾶβ ἀροὺυΐδ {Π6 
τΉ166]ς οὗ ἴΠ6 βενθηῖῃ ἤδη βεαϊομ ἄγοβθ. Οἴμγγαβ, 
{Π6 βοῃ οὗ ϑοιηῦπαγυβ, ἃ [4}} ἃπα Ὠδηαάβοιης δά, δὰ 

Ἰοηρ θδδϑη ἴῃ ἰονα ψ ΗδεΙδη, δπα [Ὁ ννὰ8 πὸ ββϑογεῖ 
πᾶὺ 586 ΠΘΥΒ6] ἔνναβ Δ Ϊγ Ἔπδιηοιγεα οὗ [πῈ θογ. ΕῸΣ 
ἰπβϑύδηςοθ, ὑΠδῪ οἴξθη νυν] κοϑα ἴο ομα δηοῦπμεῦ αὖ ἴδ0]6, 
αὐγαῖς ἴο δδοῇῦ οὔδει δηά σοῦ ὕρ ἰορεῦποῦ δηά 
νη ἀοθα δρουῦΐ {πΠ6 ψοοᾶά. Κ,Ὲ]1, οὔθ ἔπε ἀδγῪ 
ΤὨγουρῇ Ἰονα δηὰ ἀθβραῖν Οἴπυταβ ἀεἰοσιπηθα ἴο τὰρα 
ἨεἸ]ρϑη---8ῃ6 ἀρτεθα ἴο ἰὑ- -ἃΠπα ρῸ ἴο οπα “οὔ {ῃ6 
ἰ58]δηας ἴθ πὸ οἴπηρ, ΕἸ ΠΟΥ ΟοΥκ οὐ Ομβθβϑίθ. Α5 
ΔΟΟΘΟΠΊΡ]1ο65 ὑΠΕΥ ἢδα Ἰοῃρ' ἃρὸ ἰδκθη οἡ ἴμγεα οὗ [Πε 
γτηοϑὺ γθοΚ] 685 ΟὗὨ ΤΥ σοτηγϑα68; θυ Οἴπγταβ α1α ποῖ 
᾿ηΌγ ἢΐ5 δι υ, ἴο ἢ6 Κπὸν ὑπαὶ ἢ6 νου] ποὶ ᾿ἰοΐ 
Βΐτη ἀο 1, ὙΥΏΘΩ ὕΠ6γ ἢδ8α οοτης ἴο ἃ ἀδοϊβίοῃ, ὕΠμῈ Ὺ 
οαγτὶοα οὐ {πεῖν βἴταΐδρεμη. [Ὁ ννὰ8 δὖ πὶρηῦ4}}, ἀπα 
Ινγὰβ ποῦ οἡ ἢδῃηᾷ, ἃ8 1 σμαποθα ἴο μὲ [αἰκίηρ᾽ ἃ πὰρ 
πᾶ ον ἴῃ6 ἴδ01656. γΠΠουῦ [6 Κηον]εάρε οὗ {μ6 
γαϑῦ ὕπαυ οαυτϊθα ΗΠ ]δη οἱ᾽ δπα ρυὺ ἴο 5έδ ἴῃ Παβῖδ. 
Αθουΐ πτηάπίρηῦ, θη Μεμοὶαὰβ ψοκΚα ἂρ, πᾶ 
ἔουπα ἰῃαῦ ἢ ψιθ ννὰ5 ποῦ ἱπ θᾶ, ἢ6 δᾶ ἃ 
στοῦ Β0Γ δηᾶ ἴοοκ ἢἰβ ὑγόῦμεῦ ἃμα ννεπῦ ἴο Κίηρ 
ΒἈΠαδαιηδηΐηαΒ. Βυῦδ 88 ἀδὺ θερᾶηῃ ἴο Ὀγθὰκ {πὸ 
Ἰοοκουΐβ 5814 ὑπαῦ ὕπδγ βὰνν {Π6 5810 1Ὧγ οιὮδ αὖ 568. 
ΤΏεη ΕΠδαδιηδηΐῃμυβ ρὰὶ ΠΥ οἵ πὸ Ἀοτοθ5 ἀροδγά ἃ 

Δ Δἢ δἰϊυβίοῃ ὅο ὑ6 Ῥγπδρβία, ὕμο Αὐμοπίαη Βοδηξϑαβῦ. 
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πεντήκοντα τῶν ἡρώων εἰς ναῦν μονόξυλον ἀσφο- 
δελίνην παρήγγειλεν διώκειν" οἱ δὲ ὑπὸ προθυμίας 
ἐλαύνοντες περὶ μεσημβρίαν καταλαμβάνουσιν 
αὐτοὺς ἄρτι ἐς τὸν γαλακτώδη τοῦ ὠκεανοῦ τόπον 

’ κ᾿ 

ἐμβαίνοντας πλησίον τῆς Τυροέσσης" παρὰ το- 
σοῦτον ἦλθον διαδρᾶναι: καὶ ἀναδησάμενοι τὴν 

“ ς ’ὔ ς δί ’ ς , φ 4 “ 

ναῦν αλύσει ῥοδίνῃ κατέπγλεον. ἡ μὲν οὖν λένη 
’ὔ 

ἐδάκρυέν τε καὶ ἠσχύνετο κἀνεκαλύπτετο, τοὺς 
,’ 2 

δὲ ἀμφὶ τὸν Κινύραν ἀνακρίνας πρότερον ὁ Ῥαδά- 
μανθυς, εἴ τινες καὶ ἄλλοι αὐτοῖς συνίσασιν, ὡς 
οὐδένα εἶπον, ἐκ τῶν αἰδοίων δήσας ἀπέπεμψεν 
ἐς τὸν τῶν ἀσεβῶν χῶρον μαλάχῃ πρότερον 
μαστυγωθέντας. ἐψηφίσαντο δὲ καὶ ἡμᾶς ἐμ- 
προθέσμως: ἐκπέμπειν ἐκ τῆς νήσου, τὴν ἐπιοῦ- 
σαν ἡμέραν μόνην ἐπιμείναντας. 

3 00 ὃ} 9. ΔΝ 3 ’ Α ὃ 7 

Ἐνταῦθα δὴ ἐγὼ ἐποτνιώμην τε καὶ ἐδάκρυον 
Ἁ οἷα ἔμελλον ἀγαθὰ καταλυπὼν αὖθις πλανηθή- 

’ “ 
σεσθαι. αὐτοὶ μέντοι παρεμυθοῦντο λέγοντες οὐ 

“ 5. “ἃ 3 ’ 4 ς 3 ’ ’ 

πολλῶν ἐτῶν ἀφίξεσθαι πάλιν ὡς αὐτούς, καί 
[ 

μοι ἤδη εἰς τοὐπιὸν θρόνον τε καὶ κλισίαν ἐπεδεί- 
κνυσαν πλησίον τῶν ἀρίστων. ἐγὼ δὲ προσελθὼν 
τῷ αδαμάνθυι πολλὰ ἱκέτευον εἰπεῖν τὰ μέλλοντα 

“" ΄ « 

καὶ ὑποδεῖξαί μοι τὸν πλοῦν. ὁ δὲ ἔφασκεν 
3 

ἀφίξεσθαι μὲν εἰς τὴν πατρίδα πολλὰ πρότερον 
πλανηθέντα καὶ κινδυνεύσαντα, τὸν δὲ χρόνον 
οὐκέτι τῆς ἐπανόδου προσθεῖναι ἠθέλησεν: ἀλλὰ 
δὴ καὶ δεικνὺς τὰς πλησίον νήσους---ἐφαίνοντο 
δὲ πέντε τὸν ἀριθμόν, ἄλλη δὲ ἕκτη πόρρωθεν--- 
ταύτας μὲν εἶναι ἔφασκεν τῶν ἀσεβῶν, τὰς 

’ 5 ΣΦ μὴ » Ν Ἁ “ ς κ«' 
πλησίον, ᾿Αφ᾽ ὧν, ἔφη, ἤδη τὸ πολὺ πῦρ ὁρᾷς 
καιόμενον, ἕκτη δὲ ἐκείνη τῶν ὀνείρων ἡ πόλις' 

Ἁ ΄ Ν ς δὶ “ δι 3 Ε 
μετὰ ταύτην δὲ ἡ τῆς Καλυψοῦς. νῆσος, ἀλλ, 
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5}10Ρ τἸηδάβ οὗ ἃ βἰηρ]ε Ἰορ' οὗ δβϑρῃοάθὶ ἀπα οτάθγεα 
ὑΠδϑῖὰ ἴο σίνα οἢδβθ. Βονὶπρ ν ἢ ἃ Ψ1]1, [ΠΘῪ ονοῦ- 
ἴοοκ ὑβδϑῖὴ δρουῦ ποοῃ, πι5ὺ ἃ5 ΠΟΥ σγοῦε Θηζετηρ 
Π6 ταῦ κΥ ρῥ͵]δοα ἴῃ πΠῸ οοθδη δᾶ (ἢ α6516---ἰῃδὺ 15 
411 ἴΠδγ Ιδοκεα οὗ ἐβοδρίπρ ' ϑεσυγίηρ {Π6 58}10 ψ τ ἢ 
ἃ ΠΑΎΒΟΥ Οὗ ΤΟ565, ὕπδὺ 84116α ἤοηθ. Ηδσΐεη οτοά 
Δ ὨΙά Ποὺ Πεδῆ ἴῸγ βϑῆδιηθ. ἈΑ5 ἴο Οἴμγτδαβ δῃᾷ {6 
γαβῦ, ἢγϑοὶ ΒΠδαδιηδπίῃιβ δϑκεα ὑῃϑχὴ 1 ὑπὸ γ δα ΔηΥ 
ΟΥΠΟΥ ΔασουηὈ] 1ο65, μα ὑΠΘῪ 8814 πο ; ὕμεη ἢῈ Πδα 
ὑπο βϑουγεα Ὀγ ἴῃς οἰεμπαϊπρ τρϑῖρεῦ δπα βεηΐ 
Ποῖ ἄνα ἴο ἴδ ρῥΐδος οὗἩ πη6 νίοκεά, αλον ἴΠδῪ 
Πδὰ θεϑδϑὴ ἢγχϑθι βοουγροα ψ 10} τδ]}]ὸν. Τῆς ὨδτοΘβ. 
νοϊεα, ἴοο, ὕπαὺ νὰ ὲ αἰϊβιηϊθβθα ἴσο {6 ἰ5]δπα 

Ρεΐογε ουΐ ὑἰμηθ 85 ὉΡ, τειηδί πίπρ' ΟὨΪΥ {11 [Π6 πεχὺ 
ἀἁγ. 

ὙΠούδαροι 1 θερϑη ἴο ΟΥὟ ἰουα ἀπά ψϑορ Ρεοδιδα 
ΙΓ δᾶ ἴο ἰεᾶνε βοῇ Ὀ] δϑίηρθ ὈΘΠΪΠα τὴς δηά σϑϑυτης 
ΤΩΥ ψῬπάσγίηρβ. Βαῖ ἴΠδὺ οἤθεγεα τὰ ἀρ, ϑδγίηρ 
{πὰ} θα ἴογα δὴν γϑᾶῦβ 1 5Βῃου αὶ οοτηα Ὀδοῖ ἴο {ἢ 6 πὶ 
ἀϑαῖη, Δηα ὕπαυ ἄνθη μοϊπίθα ουὖῦ ἴο τη6 τὴν ἔαΐατα 
οἤὶν ΔΠα οουοὶ,, οοδα ἴο ὑπε θεβδὺ ρβορὶβ. [1 ψεμῦ 
ἴο ἈΠαάαιηδηΐῃιβ ἃπα ΘΠ ΒΕ θεβουρῃΐ Πΐτὰ ἴο [6]} 
τὴ6 ψνῇῆδὶ ψοι]α ἤᾶρΡροθη πα ἱπαϊοαῖθ ΤΥ οουγβ6. Ηα 
βδα ὑπαὺ 1 5ῃοιυ]ᾶὰ γϑᾶοῃ τὴν παῖϊνε ἰαπα ἱπ βρίϊε οὗ 
ΤΉΘ ΠΥ ὙΠ ΘΥΠρ5 Δηα ἀδηρεῖβ, θαὺ το 866 ἴο [611] {πε 
τη6 Οὗ ΤΥ τεΐασῃ. Ηοννενευ, ροϊπείπρ ουὖ ὕΠ6 ἰ5]Δ πη 5 
ΠΘΔΓ γ---[ἤϑγα σγεῦα ἢνα ἱπ 5'ρσῃῦ ἀπά ἃ αἰχῦ! ἴῃ τ[ῃ6 
ἀἰξίαποο---, “ἼἸΠ656,᾿ βα] 4 6, “τὸ πὸ [5165 οἵ 

τῆς ΥιοΚεά, ἤθε οἷοβα δὲ "δηά, ἔτοσ νν ϊο ἢ γοὰ 566 
411 [ἢ 5ιηοῖκα δι βίπρ : ὕΠ6 βἰχῦ γοπάθυ 5 {Π6 ΟἿ 
οὗ Ὀγράιηβ, Νοχῦ σομηθ5 ὑπ6 ἰβᾶπα οἵ Ολ]γρδο, θυ 
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οὐδέπω σοι φαίνεται. ἐπειδὰν δὲ ταύτας “παρα- 
πλεύσῃς, τότε δὴ ἀφίξῃ εἰς τὴν μεγάλην ἤπειρον 
τὴν ἐναντίαν τῇ ὑφ᾽ ὑμῶν ' κατοικουμένῃ" ἐνταῦθα 
δὴ πολλὰ παθὼν καὶ ποικίλα ἔθνη διελθὼν καὶ 
ἀνθρώποις ἀ ἀμίκτοις ἐπιδημήσας χρόνῳ ποτὲ ἥξεις 
εἰς τὴν ἑτέραν ἤπειρον. 

Τοσαῦτα εἶπεν, καὶ ἀνασπάσας ἀπὸ τῆς 
γῆς μαλάχης ῥίξαν ὦρεξέν μοι, ταύτῃ κελεύσας 
ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις προσεύχεσθαι" παρή- 
νεσε δὲ εἰ καί ποτε ἀφικοίμην ἐς τήνδε τὴν γῆν, 
μήτε πῦρ μαχαίρᾳ σκαλεύειν μήτε θέρμους 
ἐσθίειν μήτε παιδὶ ὑπὲρ τὰ ὀκτωκαίδεκα ἔτη 
πλησιάξειν' τούτων γὰρ ἂν μεμνημένον ἐλπίδας 
ἔχειν τῆς εἰς τὴν νῆσον ἀφίξεως. 
Τότε μὲν οὖν τὰ περὶ τὸν πλοῦν “παρεσκευα- 

σάμην, καὶ ἐπεὶ καιρὸς ἦν, συνειστιώμην αὐτοῖς. 
τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἐλθὼν πρὸς Ὅμηρον τὸν “ποιητὴν 
ἐδεήθην αὐτοῦ ποιῆσαί μοι δίστιχον ἐπίγραμμα: 
καὶ ἐπειδὴ ἐποίησεν, στήλην βηρύλλου λίθου 
ἀναστήσας ἐπέγραψα πρὸς τῷ λιμένι. τὸ δὲ 
ἐπίγραμμα ἦν τοιόνδε" 

Λουκιανὸς τάδε πάντα φίλος μακάρεσσι θεοῖσιν 
εἶδέ τε καὶ πάλιν ἦλθε ὀ λὴν ἐς πατρίδα γαῖαν. 

μείνας δὲ κἀκείνην τὴν ἡμέραν, τῇ ἐπιούσῃ 
ἀνηγόμην τῶν ἡρώων παραπεμπόντων. ἔνθα μοι 
καὶ ᾽Οδυσσεὺς προσελθὼν λάθρᾳ τῆς Πηνελόπης 
δίδωσιν ἐπιστολὴν εἰς Ὠγυγίαν τὴν νῆσον Κα- 
λυψοῖ κομίξειν. συνέπεμψε δέ μοι ὁ Ῥαδάμανθυς 
τὸν πορθμέα Ναύπλιον, ἵν᾽ ἐὰν καταχθῶμεν 

1 ὑμῶν ἂμ 80] : ἡμῶν ΜΒ, 
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γόοι σδηποὺ 566 ἰδ γεῖ. Ώδη γοῖι ἢᾶνα 583411δἀ Ὀγ 
{Ππ|56, γου ΨΜῚ}] μά} οοπηα ἴο ὑπῸ στεαῦ σομύϊπηοηϊ 
ορροϑῖϊα ἔμ. οπα Ψψῃϊοἢ γοῦν ρϑορὶα ἱπῃαθῖῦ. ΤΉΘη 
αὖ Ἰαβῦ, δεν γοὺ να ἢδα τὴν δαἀνοηζυγεβ δηά 
ἢάνε ὑγανο]]εα {πγοὰρ} 41} βογῖβ οἵ σουῃῦγ! 65 δηα Ἰἰνοᾶ 
δι ΟΠ ὉΠΕΓΙΘΠΟΪΥ τηθη, ἰῃ οοῦγβα οὗ {ἰὴθ γοὺ ν]]} 
γθ οἢ [ἢ6 ΟΥΠΕΡ σοπὐϊποηϊ.᾿᾿ 
υ με86 νογαβ ἢῈ ρ]υοκΚεα ἃ τοοῦ οὗ τρδ]ῖον 

ἔγοτη [ες σγοιπα δηα Παπαβα ἰδ ἴο πη6, {6]]Π1πρ' τη6 ἴο 
ΡΓΔΥ ἴο 1 ἴῃ τὴν φγοαξαβὺ οὑταϊϊθ. Απα ἢε δανίβεα τὴϑ 
1 Ἔνοὺ 1 γεδοῆ θα {5 οΘοπηῦγυ, πϑίζῃον ἴο βυν ἴΠη6 ἤτθ. 
ἢ ἃ βυνογα-]δ)άα ΠΟΥ ἴο δἂὺ ᾿ὰρῖ 68 ΠΟΥ ἴο τη8 16 
Ιονε ἴο Δῆγομα ονοῦ εἰρηϊεθη,, βαγίηρ ὑπαὶ [ΕΓ 1 Ὀογα 
ὑπεβε ροϊηϊβ ἰῃ τηϊπᾶ 1 ταϊσῃν πᾶνε ροοα ἤορθβ οὗ 
σεϊθπρ θδς6Κ ἴο {Ππ ἰ5]πά. 

ὟΕΙΙ, 1 τδάθ ργεραγαύοιϑ ἴογ [η6 νογᾶρε, ἃπὰ 
6 ὉΠ 6 {ΐτηθ σδγη6, )οϊ πο α {6 αὖ {Π6 δεαθὶ. Οἡ 
ἴῃς ποχὺ ἄδυ 1 ψεπῦ ἴο ὑμῈ ροοὺ Ηοιμοῦ δπα ὑερρεά 
᾿ϑτὰ ἴο σοροβα πηδ ἃ σουρίοὺ ἴο οαῦνα ὕἃρ, ἃῃα ΨΏΘΩ 
Πα Πδὰ ἄοπα 80, 1 δεῦ ἋΡ ἃ 5140 οὗ εῦγ] πεᾶὺ {86 
ΒΑΓθΟΟΓ πα δα ἴῃς οουρϊ]εῖ οἀγνεα οὐ ἰδ. [ὑ ννᾶβ : 

Οπς [μιοΐδη, νγοτὰ δ 6 Ὀ]6 556 α σοαβ θεΐτ πα, 
ΒΕ ο6]α νηὶ 5 ἤθσθ, δῃα ποῖμα ραὶῃ αΪα ννεπά. 

[οἰαγεα {πᾶ ἄαν, ἴοο, ἃπά ρμυῦ ἴο 868 οἡ ἴδῃ 
ποχὺ, δβοοτῖδα ὈγῪ πὸ ἢδοθβ. δὺ {μαὺ Ἰυποῖυγα 
Οἀγβθθυβ οαπὴθ ἴο τὴς ψίϊπουῦ ἴπ6 Κπον]θαᾶρε οὗ 
Ῥδῃαῖορα πᾶ σαν πὲ ἃ ἰεἴξεν ἴο σαυτν ἴο Οργρία 
Ιβ]απά, ἴο (αϊγρθο. Βμδάδιηδηΐπι5 βεηῦ {Π6 ρῥ]οῖ 
Νδυρ 5 ψ ἢ πλ6, 80 ὑμαῖ ἢ νὰ τουσῃεα δὖ {}πῈ 

᾿ ΤΊ ἢγβῦ 18 ἃ γθὰ] Ῥυυμαρογοδη ρῥγϑοθρύ, οἱ δῦ ρδβϑβϑα 
ἴον δύο ἢ} (ΡΙ αὐ. Μὸον. 12 κ)Ἱ ; ὉΠ6 ΟὔΘΓ ὕνγο ἃΓ6 Ῥδγοα 68. 
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ΤΗΝ ΜΨΟΚΚΒ ΟΕ ΓΌΟΙΑΝ 

ἐς τὰς νήσους, μηδεὶς ἡμᾶς συλλάβῃ ἅτε κατ᾽ 
ἄλλην ἐμπορίαν καταπλέοντας. 

Ἐπεὶ δὲ τὸν “εὐώδη ἀέρα προϊόντες παρεληλύ- 
θειμεν, αὐτίκα ἡμᾶς ὀσμή τε δεινὴ διεδέχετο οἷον 
ἀσφάλτου καὶ θείου. καὶ πίττης ἅμα “καιομένων, 
καὶ κνῖσα δὲ πονηρὰ καὶ ἀφόρητος ὥσπερ ἀπὸ 
ἀνθρώπων ὀπτωμένων, καὶ ὁ ἀὴρ ̓ ξοφερὸς καὶ 
ὁμιχλώδης, καὶ κατέσταξεν ἐξ αὐτοῦ δρόσος πετ- 
τίνη' ἠκούομεν δὲ καὶ μαστίγων “ψόφον καὶ 
οἰμωγὴν ἀνθρώπων πολλῶν. ταῖς μὲν οὗν 
ἄλλαις οὐ προσέσχομεν, ἧς δὲ ἐπέβημεν, τοιάδε 
ἦν' κύκλῳ μὲν πᾶσα κρημνώδης καὶ ἀπόξυρος, πέ- 
τραις καὶ τράχωσι κατεσκληκυῖα, δένδρον δ᾽ οὐδὲν 
οὐδὲ ὕδωρ ἐ ἐνῆν" ἀνερπύσαντες δὲ ὅμως κατὰ τοὺς 
κρημνοὺς προῇμεν διά τινος ἀκανθώδους καὶ 
σκολόπων μεστῆς ἀτραποῦ, πολλὴν ἀμορφίαν τῆς 
χώρας ἐχούσης. ἐλθόντες δὲ ἐπὶ τὴν εἱρκτὴν κα 
τὸ κολαστήριον, πρῶτα μὲν τὴν φύσιν τοῦ τόπου 
ἐθαυμάξομεν' τὸ μὲν γὰρ ἔδαφος αὐτὸ μαχαίραις 
καὶ σκόλοψι πάντῃ ἐξηνθήκει, κύκλῳ δὲ ποταμοὶ 
πὲριέρρεον, ὁ μὲν βορβόρου, ὁ ὁ δὲ δεύτερος αἵμα- 
τος, ὁ δὲ ἔνδον πυρός, πάνυ μέγας οὗτος καὶ ἀπέρα- 
τος, καὶ ἔ ἔρρει ὥσπερ ὕδωρ καὶ ἐκυματοῦτο ὥσπερ 
θάλαττα, καὶ ἰχθῦς δὲ εἶχεν πολλούς, τοὺς μὲν 

δαλοῖς προσεοικότας, τοὺς δὲ μικροὺς ἄνθραξι 
πεπυρωμένοις" ἐκάλουν δὲ αὐτοὺς λυχνίσκους. 
εἴσοδος δὲ μία στενὴ διὰ πάντων ἦν, καὶ 
πυλωρὸς ἐφειστήκει Τίμων ὁ ᾿Αθηναῖος. παρελ- 
θόντες δὲ ὅμως τοῦ Ναυπλίου καθηγουμένου 
ἑωρῶμεν κολαζομένους πολλοὺς μὲν βασιλέας, 
πολλοὺς δὲ καὶ ἰδιώτας, ὧν ἐνίους καὶ ἐγνωρίξομεν' 
εἴδομεν δὲ καὶ τὸν Κινύραν καπνῷ ὑποτυφόμενον 
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Α ΤᾺΕ ΒΤΟΒΥ͂, Π 

1518) 5 Ὧ0 οἠδ τηἱρῆΐ διγεϑὶ 8, ἐπιβειη γε ὙγΕΥΘ 
Ρυϊηρ 'π ἢ δΔμοῦμε  ἐὐγδπα. 

Βογρίηρ διῃεδά, ννα ῃδᾶ ραββεα ουαὖ οὗ με ἱταρταηῖ 
δἰ ΩΟΒρἤετα γε οὗ ἃ βυσάδῃ ἃ ὑουῦθ]6 ΟὐουΓ 
δτεεϊεα ὃ 885 οὗὁἨ βρῇ], βρῇ, ἂἀπα μἱδο θυγπίπρ' 
τορσεῦπου, ἀπά ἃ νῖ]6, ᾿πβυ θυ] 6 βἴθπο 85 οἵ γτοδϑίϊηρ 
Βυπηδη 65} : [Π16 δἰπποβρῃθια νγὰ8 ΤΠΌΓΚΥ ἃπα ἔΟρΡΎ, 
Δα ἃ μον ἄεν α150116α ἔτοια 10. [1Κον δε ν 6 
Πεαγά {με ποῖβε οὗ βοουγρβεβ δῃά ὑῃ6 νι] ηρ ΟΥἮ τηλην 
θη. 76 οὔποὺ ἰϑ]απαβ νῷ ἀϊά ποὺ τοῦς δἷ, 

θυΐ ὑΠεῸ οπὲ οἡ ψῇἱοΐὶ νὰ ἰδπα θα νγᾶβ ργεοϊρίζουβ δηά 
Βῆ6 6. ἢ ἃ]] 51468 ; 1 ννᾶβ8 γου ρθη α νυ} τοοῖκβ δηὰ 
βίοῃν ρίδοθβ, πα που ννὰβ Πα Π6Ὶ ὕγ6 6 ΠΟΥ ναῖε ῦ ἴῃ 
ἷ. γχῃε ογαν]οα ὑρ πε οἰΠΠἔ, Ὠονγενεῦ, δπα νεῖ 
ΔΗ ΘΔ ἴῃ ἃ ρδᾷῖ 41}} οὗ ὑβοόσγπς δηά οδ] τορβ, ἡπαϊπρ 
1Π6 σου ΣῪ νΕΡῪ ὑρὶγ. Οη Θοδοπιΐπρ ἴο ἔπ ἐπ ]οϑατα 
8 Πα ἴῃς ρΐδαςοε οὗ ρυμὶβῃτηθηῦ, ἢγϑὶ οὗ 41} νὰ νοπάδτεα 
αὖ ἴΠ6 παῖαγε οὗ [Πε ταρίοῃ. Τῆδ στουπά [561 ννὰβ 
411 βονγῃ ψν ἢ συνογά Ὀ]Δ 465 δῃα οα] ΓγΟρ58, μα τοι πα 
0 Ηοννοα ἴτε γἷνϑυβ, ὁΠ6 οὗ χηυᾶ, [Π6 βϑοοπα οὗ υ]οοά 

8πα ἴΠε ἱππηοϑὺ ομς οὗ ἤγθ.0. ΤΤῇα Ἰαΐεῦ ννὰβ νΘΥῪ 
Ἰαγρε, πα ἱπηροββίθ]α ἴο οὔοβ8: ἰδ σδπ ἴΚα νναῖδι ἀπά 
Ὁπαυ]αϊεα κα ἴῃς 568, 8πα ἴδ σοηΐαϊπεα τϑην ἤβἢ, 
ΒΟΠῚ6 5111 ἴο ἴοΓο ἢ 65, Δα ΒΟΙ6, ἃ 51:18]}16 7 νυ ΌΥ, 
ἴο Ἰ᾿ίνα οοαῖϊβι Τῇον οδ]] 6 {πεπὶ οδηα] δῇ. 
ΤΠΘΓΘ νγὰ8 ἃ 51η09]6 ΠᾶΥτΟν ΑΥ ᾿οδαΐηρ ἷπ, ραβῦ 4]] 

. [6 γτίνϑυβ, ἃη6 ῃ6 ψ δυο βοῦ ὑῃοσο νγὰ5 Τηοη οὗ 

Αἴμεηβ. 'ῇῆε μοῦ {τῃγτουρῇ, Βονονοῦ, δῃηα νὴ 

Νδυρ]ὰ5 ῸΓ οὐῦ σοπάιποῖοῦ νὰ 58} ΙΔ Κίηρβ 
ὑπ ουροίηρ ΡΒ χηθηΐ, ΔΠ6ΛΪ ΤΊΔῊΥ ΘΟΙΏΙΩΟΠ ΘΙ ἴοο. 
ϑοιηδ οὔ ἴδῃ ψγὰ ὄνθὴ γεοορηίζεα, δηά νὲ 5ᾶνν ΟἸΉγΓ88 
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ΤῊΒ ΜΨΟΚΚΘ ΟΕ ΠΤΌΓΙΑΝ 

ἐκ τῶν αἰδοίων ἀπηρτημένον. προσετίθεσαν δὲ οἱ 
περιηγηταὶ καὶ τοὺς ἑκάστων βίους καὶ τὰς ἅμαρ- 
τίας ἐφ᾽ αἷς ,κολάξονται" καὶ μεγίστας ἁπασῶν 
τιμωρίας ὑπέμενον οἱ ψευσάμενοί τι παρὰ τὸν 
βίον καὶ οἱ μὴ τὰ ἀληθῆ συγγεγραφότες, ἐν οἷς 
καὶ Κτησίας ὁ ὃ Κνίδιος ἦ ἦν καὶ Ἡρόδοτος καὶ ἄλλοι 
πολλοί. τούτους οὖν ὁρῶν ἐγὼ χρηστὰς εἰ 
εἰς τοὐπιὸν τὰς ἐλπίδας" οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ ψεῦ τ 
εἰπόντι συνηπιστάμην. ταχέως οὖν ἀναστρέψας 
ἐπὶ τὴν ναῦν---οὐ γὰρ ἐδυνάμην φέρειν τὴν ὄψιν 
--ἀσπασάμενος τὸν Ναύπλιον ἀπέπλευσα. 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐφαίνετο πλησίον ἡ τῶν ὀνείρων 
νῆσος, ἀμυδρὰ καὶ ἀσαφὴς ἰδεῖν" εἶχε δὲ καὶ αὐτή 
τι τοῖς ὀνείροις παραπλήσιον' ὑπεχώρει γὰρ 
προσιόντων ἡμῶν καὶ ὑπέφευγε κα ) πορρωτέρω 
ὑπέβαινε. καταλαβόντες δέ ποτε αὐτὴν καὶ εἰσ- 
πλεύσαντες εἰς τὸν Ὕπνον λιμένα προσαγορευό- 
μενον πλησίον τῶν. πυλῶν τῶν ἐλεφαντίνων, ἡ ἡ τὸ 
τοῦ ᾿Αλεκτρυόνος ἱερόν ἐστιν, περὶ δείλην ὀψίαν 
ἀπεβαίνομεν' παρελθόντες δὲ ἐς τὴν πόλιν πολ- 
λοὺς ὀνείρους καὶ ποικίλους. ἑωρῶμεν. πρῶτον δὲ 
βούλομαι. περὶ τῆς πόλεως εἰπεῖν, ἐπεὶ μηδὲ 
ἄλλῳ τινὶ γέγραπται περὶ αὐτῆς, ὃς δὲ καὶ μόνος 
ἐπεμνήσθη ἡ Ὅμηρος, οὐ πάνυ ἀκριβῶς συνέγρα- 

εν. κύκλῳ μὲν περὶ πᾶσαν αὐτὴν ὕλη 
ἀνέστηκεν, τὰ δένδρα δέ ἐστι μήκωνες ὑψηλαὶ 
καὶ μανδραγόραι καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν πολύ τί πλῆθος 
νυκτερίδων' τοῦτο γὰρ μόνον ἐν τῇ νήσῳ γίνεται 
ὄρνεον. ποταμὸς δὲ παραρρεῖ πλησίον ὁ ὑπ᾽ 
αὐτῶν καλούμενος Νυκτίπορος, καὶ πηγαὶ δύο 
παρὰ τὰς πύλας: ὀνόματα καὶ ταύταις, τῇ μὲν 
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Α ΤΕΌΒ 5ΤΟΒΥ, 1 

ὑγῖοθα ἋΡ 858 δίογεϑαι ἃ ἴῃ ὑπ 6 βϑίποκε οὗ ἃ ε'ον ἢἤγο. 

ΤΠε συ αε5 το] {πε 11 οὔ βοῇ, δπᾶα {πῃ οὐὔἱπηδβ ἴῸΓ 

ψ ῃο ἢ ἐδ γεγο θείηρ Ρυπίβηθα : δα {πε βενογεϑῦ 

Ραμ βητηθηΐ οὗ 4]] ξ611 ἴο ὑποβα ψὸ ἰο]α 1165 ψ 1] 6 

ἴῃ 11ξπ δπα ὑΠοβαὲ νῆο Πα ψυϊτίθη δῦ νᾶ ποὺ ἔγαα, 

ΔΙΩΟΠΡ ΠΟ ΨψεγαῈ Οἰοϑίδβ οὗ Οπάοβ, Ηδγοάοϊαβ ἂπὰ 

ΠΔΠΥ ἸΏΟγ6. Οὐη βϑαίηρ ὑπο, 1 δα σοοα ἢορ65 [ῸΓ 

{η6 ἔπϊαγο, ἴογ 1 ἤᾶνα πόνοὺ ἰο]4 ἃ 116 ὑμαὺ 1 πον 

οὗ ΨΜΜΕΙ1, 1 τυτπεα ὑδοὶς. το {πΠῸ 5]}}0 αυΐοκ)ν, ἴον 

Ι οουἹὰ ποὺ δπάϊσα πε εἰρῃηῦ, δα1 1 ρσοοά-"γε ἴο 

ΝΌρ] 5, πα 54116α ἀννᾶγ. 

ΑἴΘΡ ἃ δῃοιῖ {ηθ ὑπεῸ 1815 οὗ Ὀγϑᾶμηβ σδπ6 

ἴῃ βἰρηῦ οἱοβα Ὀγ, ἔδϊπῦ δα ὑποργδαΐῃ ἴο [Π6 ἐγα. [ὦ 

044 ἰἰβ6] βοηὴθς ᾿ἰκοῆθθ5 ἴο ἃ ἄγδδιη, ἴοῦ. ἃ. ΜῈ 

ΡΡτΙΟΔΟΙΘα Ὁ γτεοθαθα δπᾶ γεϊγεα δθα τοϊγοαϊεα 

ἴο ἃ ρστγαδῖεγ. αἰβίαποαθ. Ονοτίακίηρ ἰὑ αὖ Ἰοπρὶῃ ἃπὰ 
58 Ππρ’ Ἰηἴο ὑΠ 6 ΠαΡΡουν ο4116α 5]66ρ, να Ἰδπα θα ἤθὰν 
1Π6 ἵνοῦν σαῖδϑ, ψ οσε ὑπῸ βαποΐσδυυ οὔ ὑῃς6 ΟΟΟΚ 15, 
δουῦ ἀυ5ὶς, ἃπα οπ δηξουηρ ὑΠ6 ΟἾΌΥ, γγα βαὺν ΤΩΔΗΥ͂ 
ἀγδδπη5 οὗ ἃ]] βογῖβ. Βιυὺ ἤγβὶ 1 ἀδϑῖγα ἴο βρεδκ οὗ {Π6 
οἰὖν 156], β' ποθ ἢῸ οπε 6]856 ἢδ8 ψυζίεη δουῦ 1, δπα 
Ηοιπαῦ, ἴΠ6 ΟὨΪΥ οπα ἴο τηθηϊίοη ἰδ αὖ 411, νγὰβ ποῖ 
αυϊῦα ἀσουγαῖα ἴθ ψῃδὺ ἢ6 5αϊά.} Οη 48ἃ]] 5465 οὗ 
1 15. ἃ ψοοά, ἱῃ ψῃ]Οἢ {Π6 ἴγααβ ἀγα ἴ8]] ρορρίθβ δῃὰ 
ΤΩΔΗΠΥΔΡΌΓΑΒ, Δα 6 Υ Ὦᾶνα ἃ σγοαῦ ὨΌμθ 6. οὗ ᾿αὰΓ85 
πῃ ὑμεῖ ; ἴον ὑπδύα 185 ἢο οὔμον ψἱπρεα {πϊπηρ ἴῃ ὑπ 6 
1514π4, Α τῖνεὺῦ ἤονβ πεᾶῦ ψν ἢ ϊο}} [Πδ6ν 68}} 516 6ρ- 
γαῖ Κον, δπα ὑπογὰ γα ὕνο βϑρυπρβ ΟΥ̓ {Π6 ρσαῖαβ, 

1 Οὐμαδ. 19, ὅθ0 {, 

νυ... 1. Ζ 



ΤΗΕ ΝΟΚΚΕ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

Νήγρετος, τῇ δὲ Παννυχία. ὃ περίβολος δὲ τῆς 
πόλεως ὑψηλός τε καὶ ποικίλος, ἔριδι τὴν χρόαν 
ὁμοιότατος" πύλαι μέντοι ἔπεισιν οὐ δύο, καθάπερ 
Ὅμηρος εἴρηκεν, ἀλλὰ τέσσαρες, δύο μὲν πρὸς τὸ 
τῆς Βλακείας πεδίον ἀποβλέπουσαι, ἡ η. μέν σιδηρᾶ, 
ἡ δὲ ἐκ κεράμου πεποιημένη, καθ᾽ ἃς ἐλέγοντο 
ἀποδημεῖν αὐτῶν οἵ τε φοβεροὶ καὶ φονικοὶ καὶ 
ΠΤ δύο δὲ πρὸς τὸν λιμένα. καὶ τὴν θάλατ- 
ταν, ἡ μὲν κερατίνη, ἡ δὲ καθ᾽ ἣ ἣν ἡμεῖς παρήλ- 
θομεν ἐλεφαντίνη. εἰσιόντι δὲ εἰς τὴν πόλιν ἐν 
δεξιᾷ μέν ἐστι τὸ Νυκτῷον---σέβουσι γὰρ θεῶν 
ταύτην μάλιστα καὶ τὸν ᾿Αλεκτρυόνα" ἐκείνῳ δὲ 
πλησίον τοῦ λιμένος τὸ ἱερὸν πεποίηται--ἐν ἀρι- 
στερᾷ δὲ τὰ τοῦ Ὕπνου βασίλεια. οὗτος γὰρ δὴ 
ἄρχει παρ᾽ αὐτοῖς σατράπας δύο καὶ ὑπάρχους 
πεποιημένος, Ταραξίωνά τε τὸν Ματαιογένους καὶ 
Τλουτοκλέα τὸν Φαντασίωνος. ἐν μέσῃ δὲ τῇ 
ἀγορᾷ πηγή τίς ἐστιν, ἣν καλοῦσι Καρεῶτιν' καὶ 
πλησίον ναοὶ δύο, ᾿Απάτης καὶ ̓ Αληθείας" ἔνθα 
καὶ τὸ ἄδυτόν ἐστιν αὐτοῖς καὶ τὸ μαντεῖον, οὗ 
προειστήκει προφητεύων ᾿Αντι ῶν ὁ τῶν ὀνείρων 
ὑποκριτής, ταύτης παρὰ τοῦ Ὕπνου λαχὼν τῆς 
τιμῆς. αὐτῶν μέντοι τῶν ὀνείρων οὔτε φύσις 
οὔτε ἰδέα ἡ αὐτή, ἀλλ᾽ οἱ μὲν μακροὶ ἦσαν καὶ 
καλοὶ καὶ εὐειδεῖς, οἱ δὲ μικροὶ καὶ ἄμορφοι, καὶ 
οἱ μὲν χρύσεοι, ὡς ἐδόκουν, οἱ δὲ ταπεινοὶ τε καὶ 
εὐτελεῖς. ἦσαν δ᾽ ἐν αὐτοῖς καὶ πτερωτοί τινες 

. καὶ τερατώδεις, καὶ ἄλλοι καθάπερ ἐς πομπὴν 
διεσκευασμένοι, οἱ μὲν ἐς βασιλέας, οἱ δὲ ἐς θεούς, 
οἱ δὲ εἰς ἄλλα τοιαῦτα κεκοσμημένοι. πολλοὺς 
δὲ αὐτῶν καὶ ἐγνωρίσαμεν, πάλαι παρ᾽ ἡμῖν 
ἑωρακότες, οὗ δὴ. καὶ προσήεσαν καὶ ἠσπάζοντο 
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Α ΤΕΆΌΕ ϑ5ΤΟΑΥ͂, ἢ 

Ὠδηηδα Βοιυμά]γ πὰ Εἰρ -ἤουγθ. ΤῈ ψ4}} οἵ {Π6 
οἰδγ 15 ΠΙρὴ δπὰ ρᾶγῃ!-οο]ουταα, νοῦν {Κὰ ἃ γαίηρον 
ἴπ πὶ, ΤῊ ραῖδϑ ἴῃ ἰδ ἃγα ποὺ ὕψο, ἃ5. ΗΟΥΊΘῚ 5ΆγΥ8, 

θυῦ ἴουγ. ΤὙνο ἕδος ϑ]οννοοδοῇ Ρ]δίη, οπα οἵ ψῃ ]οἢ 

ἰ8. οὗ ἰγοὴ δῃα ὑπεὲ οὔπεν οὗ δαγύπδηνναγα ; ὑμγουρῇ 
[ῃς56, 1 15 5414, {ῃς ἔδαγ αι], ππυστάδγουβ, γενό τπρ; 

ἀγθᾶπιβ ρὸ ουΐδ. ΤῊΣ οἴδπον ὕνο δος ῃ6 ΠΥΡΟῚ 
δηα {ῃς 568, ὁπ6 οὗ ψῃϊο ἢ 15 οὗ Ποτῃ Ἀπα {ππ6 οὐπου, 

ΓΠτουρ 0 να σάπια ἷἰπ, οὗ ἵνοῦυ. Αι ὁπα δηΐεδὶβ 
{πὲ οεἰζγ, οὐ {πε τἱρῃῦ ἰ5 ὑπὸ ἴειρ]ε οὗ Νιρῃΐ, ἔῸγ 
ΤΠ σοάς ΠΥ ψοΥΒἢἷρ ταοϑὺ τὰ ΝΡ δηα {πῸ ΟοοΚ, 
νν 056 βϑδῃοῦθδγΥ 5 ΡῈ} Ἀδαν [6 Πδυρουγ. Οπ {ῃς ἸΕΙ᾿ 
ἰ5 ὑπε ρᾷΐδος οὗ 516 θβρ, νῇο γ]65 διηοηρ ὕΠ δι δηα ἢ]ἃ85 
ΔΡΡοϊηϊεδα ὕνγο ϑαῦγαρβ οὐ ᾿ἰδαϊεπδηῖβθ, ΝΊρηϊηαΓΟ, Β0ὴ 
οὗ ὕδυ561655, πα ΕἸ οἢ, βοὴ οὗ δμπου. ἴῃ {πε σδηΐγα 
ΟΥ̓ τ1ῃ6 βαυάᾶγα 15 ἃ βρυίηρ ψ ΙΟἢ {Πδγ ο8}} Ὠτονβίμηθσα, 
ΔΠ6 οΪοβα ἴο Ὁ ἃγὰ ὕνο ἴδθιῃλρ]68, [πᾶῦ οὗ ἘΔ]βθῃοοα 
δΔηα [Παὺ οὗἩ Τταῖῃ. ΤΏδτα ἴοο 18 ὑπεῖν ΠΟΙγ οὗ Πο]165 
δηά ὑποῖὶν ογᾶςο]θ, ψν ίο ἢ Αμθρδῃοι, {πε ἰπἴθγρτγεῖεσ οὗ 
ἀγθδηηβ, Ὀγ Βα] ΟΥΘΥ 85 ρτορῃοῦ, μανίηρ μδα {15 
οἶος ἴτομη 5ὅ166ρ. ΑΒ ἴο {πε ἀγδδιὴβ ὑμϑιηβεῖνεβ, 
ὑπαγ αἸδν ἔγσομη ομα ἀποῖμον ὑοῦ ἢ ἴῃ παΐαγε ἃπα ἴῃ 
Ιοοκβ. ϑοῖῆε ψεῦα [8]1, βαπαάβομμα ἂηα ψ6]]-᾿γο- 
ρογιθοηθα, 116 οὔ 8. Ψ ΓΘ 8118}} Δπα ὑρ]ν ; ἂπὰ 
Β0016 66 τἱοῦ, 1 τπουρηῦ, ψ]}] 6 οὐμοὺθ να 
ἢ ]6 8η6 Ὀερσραῦγ. Τποῖθ ψεῖα ψὶηρεα δἃπά 
ῬΡογϊδηΐοιβ ἀγαϑηηβ διηοπρ ὑμδιὴ, πὰ ἔπεα σγεῖα 
οὔαυβ αἀγ β86α ἊΡ 88 {{ ἸῸΓ ἃ σαγηΐναὶ, θαῖηρ οἸο δα ἴο 
γαργοβδοηῦ Κίηρβ ἃπά ροαβ δηά αἰ δγεπὺ οΠδιδοῖευβ οὗ 
[Πη6 βογτὶ. γε δοίιδ!]υ τεοορηθδοα Ἰηϑηγ ΟΥ̓ {Πειη, 
ψΠοχ να πα 866 πη Ἰοηρ ἃρῸ ἂὖῦ ποηῆθ. Τῆθθα σᾶτηδ 
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ΤῊΝ ΜΨΟΚΚΒ ΟΕ ΠΌΓΙΑΝ 

ὡς ἂν καὶ συνήθεις ὑ ὑπάρχοντες, καὶ παραλαβόντες 
ἡμᾶς καὶ κατακοιμίσαντες πάνυ λαμπρῶς καὶ 
δεξιῶς ἐξένιζον, τήν τε ἄλλην ὑποδοχὴν μεγα- 
λοπρεπῆ παρασκευάσαντες καὶ “ὑπισχνούμενοι 
βασιλέας τε ποιήσειν καὶ σατράπας. ἔνιοι δὲ 
καὶ , ἀπῆγον ἡμᾶς εἰς τὰς πατρίδας καὶ τοὺς 
οἰκείους ἐπεδείκνυον καὶ αὐθημερὸν ἐπανῆγον. 
ἡμέρας μὲν οὖν τριάκοντα καὶ ἴσας νύκτας 
παρ᾽ αὐτοῖς ἐμείναμεν καθεύδοντες εὐωχούμενοι. 
ἔπειτα δὲ ἄφνω βροντῆς μεγάλης καταρραγείσης 
ἀνεγρόμενοι καὶ ἀναθορόντες ἀνήχθημεν ἐπισιτι- 
σάμενοι. 

Τριταῖοι δ᾽ ἐκεῖθεν τῇ Ωγυγίᾳ νήσῳ προσ- 
σχόντες ἀπεβαίνομεν. πρότερον δ᾽ ἐγὼ λύσας 
τὴν ἐπιστολὴν ἀνεγίνωσκον τ γεγραμμένα. ἦν 
δὲ τοιάδε' ᾽Οδυσσεὺς Καλυψοῖ χαίρειν. Ἴσθι 
με, ὡς τὰ πρῶτα ἐξέπλευσα παρὰ σοῦ τὴν σχεδίαν 
κατασκευασάμενος, ναυαγίᾳ χρησάμενον μόλις 
ὑπὸ Λευκοθέας διασωθῆναι εἰς τὴν τῶν Φαιάκων 
χώραν, ὗφ᾽ ὧν ἐς τὴν οἰκείαν ἀποπεμφθεὶς κατέ- 
λαβον πολλοὺς τῆς γυναικὸς μνηστῆρας ἐν τοῖς 
ἡμετέροις τρυφῶντας" ἀποκτείνας δὲ ἅπαντας ὑπὸ 
Τηλεγόνου ὕ ὕστερον τοῦ ἐκ Κίρκης μοι γενομένου 
ἀνῃρέθην, καὶ νῦν εἰμι ἐν τῇ Μακάρων νήσῳ πάνυ 
μετανοῶν « ἐπὶ τῷ καταλιπεῖν τὴν παρὰ σοὶ ίαιταν 
καὶ τὴν ὑπὸ σοῦ προτεινομένην ἀθανασίαν. ἢν 
οὖν καιροῦ λάβωμαι, ἀποδρὰς ἀφίξομαι πρὸς σέ. 
ταῦτα μὲν ἐδήλου ἡ ἐπιστολή, καὶ περὶ ἡμῶν, 
ὅπως ἕενισθῶμεν. ἐγὼ δὲ προελθὼν ὀλίγον 
ἀπὸ τῆς θαλάσσης εὗρον τὸ σπήλαιον τοιοῦτον 
οἷον “Ὅμηρος εἷπεν, καὶ αὐτὴν ταλασιουργοῦσαν. 
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Α ΤΕΌΕΒ ΘΤΟΒΕΥ, Π 

ὮΡ ἴο υ8 Δη6α σγαοίεά 8 πὲ ο]α δοαυδίηΐδῃοθβ, ἴοοῖκ 
ὰ5 ψΊ ὑΠδ6πὶ, ρὰῦ ἃ5 ἴο 5166 0 ἂπά επίογδἰπεα ἃ 
ΜΕΥ ΒΡ] Πα αν δπα Ποβρίϊαθὶγυ. Του ἰγεαιθα 5 
Κα Ἰογὰβ ἴῃ βνοΥῪ ΨΥ, 8Π6 Ἔνθῇ ῥγομη βθα ἴο τπᾶκα 
5 Κίῃρβ 8πα πᾶρορβ. Α ἕεν οὗ ὑπεδιῃ δοΐυλ!]γ ἴοοκ 
5 οΟΥ᾽ Ποίῃβ, σάνε 8 ἃ 5ίρῃῦ οὗ οὖν ἔτεα πᾶ δηά 
ἔῃ} 165 δηα Ὀτουρσηϊ ἃ5 Ῥδοκ {Π6 βϑᾶτηθ ἄᾶγ. ΕῸΓ 
Γἰγῦν ἀἀγβ δηα τηϊγν πἰρηΐϊθ ψὰ βιορροα νυ} ΒΘ μὶ 
δηα ἔαγεα ἤπεῖγ.---ἰἶπ οὐ 5166 Ρ ἢ ΤἝδη οὗ ἃ βυδάεξη ἃ 
στόαῖ ὑπυπάογ- οἶα σᾶτης ; 6 ΨΟΪΚ6 ὑρ, Βργδηρ οὐ οὗ 
Ρεὰ δπὰ ρὰΐ ἴο 868 ἃ8 800ὴ ἃ8. ψ πὰ ἰαἱὰ ἴῃ 
ΒΌΡΡΙ 68. 

Οὐ ἴπε {πϊγτά ἄδΥ ουῦ ἔτοιῃ ὑπεσα νὰ τουςῃεά αἱ 
1ὉΠ 6 58]. πα οὗ Οργρὶα δπα ἰἸαπαάβθα. Βιυΐ ἢγϑί 1 ορεηϑδα 
{Π6 Ἰεου δηα γοδα ψῇμδῦ νγὰ5 ἴῃ 10. [1 ν 85: 

“«“Οἀγβδβδὺβ ἴο Οδίγρβο, στθοίιην. 
«βοοη αὔεν 1 Ρ.}]}0 [Π6 ταῖν ἀπ 56] εα ἀὐνὰὺ ἔγομα 

γουῦ 1] νγὰ8 βῃρνγθοιθα, πα ψ] ἢ {Π6 Π6]Ρ οὗ ̓ δυσοίῃθα 
τηδηδροα ἴο γϑδοῃ {Π6 ἰαπὰ οὗ ὑῃ6 ῬΠδθδοίδηβ ἴῃ 
βδίεῖγ. ΤΉοΥ βεηῦ τα Βομη6, πᾶ ἔπεσα 1 ουπα {παῖ 
ΤΥ ψἱΐε δᾶ ἃ πυΠΡ6Γ οὗ βυϊδοῦβ γῆὴο Ψ ΘΓ ᾿ἰνίπρ Οἢ 
{π6 δὲ οὔ {πε Ἰδαπά δὖ οὰῦ ἢουβθ. [1 ΚΙ]6α ἐμθιὰ 4]], 
Δα νν85 δἔθδγνναυβ 5]ῖπ ὈΥ ΤΕΙΕΘΌΠΙ5, ΤΩΥ͂ 500 ΗΥ͂ 
Οἴτοθ. Νον 1 δὼ οἡ ἰδῆς 15]16 οὔτῃε Β]6β80, ὑῃογουρη ]Υ 
ΒΟΙΤῪ ἴο ᾶνα ζίνθῃ ὉΡ ΠΥ ἰ16 ψ ἢ γοὺ δπα {πὸ 
Ἰχημηογ ἈΠ γ ψ ϊοἢ γου οεγεα 6. Τπμογεΐοσγο, 1 1 
σεῦ ἃ ὁπάᾶμοθ, 1 5}4]11 τὰ ΨΥ δηα οομης ἴο γοι.᾿ 
Ιὴ δάάϊίοη ἴο ὑπ|8, ἐπα Ἰουῦεν βαἱα ὑπαῦ 8ῃ6 νγὰβ ἴο 
δηΐευίαίη υ85. ΟΝ δοίης ἃ 5δμοῦῖΐ νψὰὺ ἴοι) {δε 
568 1 Τουμπᾶ {6 οἄνα, ψ ῃ ]οἢ ννὰ5 8ἃ5 Ηοοὺ δ θοῦ θεὰ 
1ϊ,1 ἀῃά ουπά (]γρβο ᾿θυβε] ἢ ψουκίηρ οο]. ὙΏΘη 

1 Οάνϑδ8. ὅ, 58 Ε΄. 
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ΤΗΕ ΨΟΒΚΚΒ ΟΕ ΤΌΓΙΑΝ 

ὡς δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἔλαβεν καὶ ἐπελέξατο, 
πρῶτα μὲν ἐπὶ πολὺ ἐδάκρυεν, ἔ ἔπειτα δὲ παρεκάλει 
ἡμᾶς ἐπὶ ξένια καὶ εἱστία "λαμπρῶς καὶ περὶ τοῦ 
᾿Οδυσσέως ἐπυνθάνετο καὶ περὶ τῆς Πηνελόπης, 
ὁποία τε εἴη τὴν ὄψιν καὶ εἰ σωφρονοίη, καθάπερ 
᾿ὈΟὈδυσσεὺς πάλαι περὶ αὐτῆς ἐκόμπαξεν' καὶ ἡμεῖς 
τοιαῦτα ἀπεκρινάμεθα, ἐξ ὧν εἰκάζομεν εὐφρα- 
νεῖσθαι αὐτήν. 

Τότε μὲν οὖν ἀπελθόντες ἐπὶ ναῦν πλησίον ἐπὶ 
τῆς ἠόνος ἐκοιμήθημεν. ἕωθεν δὲ ἀνηγόμεθα 
σφοδρότε ον κατιόντος τοῦ πνεύματος" καὶ δὴ 
χει μασθέντες ἡμέρας δύο τῇ τρίτῃ περιπίπτομεν 
τοῖς Κολοκυνθοπειραταῖς. ἄνθρωποι δέ εἰσιν οὗτοι 
ἄγριοι ἐκ τῶν πλησίον νήσων λῃστεύοντες τοὺς 
παραπλέοντας. τὰ πλοῖα δὲ ἔχουσι μεγάλα 
κολοκύνθινα τὸ μῆκος πήχεων ἑξήκοντα: ἐπειδὰν 
γὰρ ξηράνωσι τὴν κολόκυνθαν, κούλάναντες αὐτὴν 
καὶ ἐξελόντες τὴν ἐντεριώνην. ἐμπλέουσιν, ἱστοῖς 
μὲν χρώμενοι καλαμίνοις, ἀντὶ δὲ τῆς ὀθόνης τῷ 
φύλλ τῆς κολοκύνθης. προσβαλόντες οὗν ἡμῖν 
ἀπὸ δύο πληρωμάτων ἐμάχοντο καὶ πολλοὺς 
κατετραυμάτιζον βάλλοντες ἀντὶ λίθων τῷ σπέρ- 
ματι τῶν κολοκυνθῶν. ἀγχωμάλως δὲ ἐπὶ πολὺ 
ναυμαχοῦντες περὶ μεσημβρίαν εἴδομεν κατόπιν 
τῶν Κολοκυνθοπειρατῶν προσπλέοντας τοὺς Κα- 
ρυοναύτας. Π ολέμιοι δὲ ἦσαν ἀλλήλοις, ὡς ἔδειξαν' 
ἐπεὶ γὰρ κἀκεῖνοι ἤσθοντο αὐτοὺς ἐπιόντας, ἡμῶν 
μὲν ὠλυγώρησαν, τραπόμενοι δὲ ἐ ἐπ᾽ ἐκείνους ἐναυ- 
μάχουν. ἡμεῖς δὲ ἐν τοσούτῳ ἐπάραντες τὴν 
ὀθόνην ἐφεύγομεν ἀπολιπόντες αὐτοὺς μαχομένους, 
καὶ δῆλοι ἦσαν κρατήσοντες οἱ Καρνυοναῦται ἅτε 
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Α ΤΕΌΒ 5ΤΟΕΥ, Π ; 

δῆς Πα ἴακδϑη [δα Ἰεΐδον δηα τα 1ἴ, 58η6 ψερῖ ἃ Ἰοηρ; 

ἰἴπης δ ἢγβῖ, δῃηᾶ [6 5Π6 ἀβ]κεα ἃ8 ἴῃ ἴο ΘΠ]ΟΥ ΠΕΥ Πο5- 
Ρἰ α!ν, σᾶνα ἃ8 ἃ ΒρΙ6 πα] ξαβὶ δῃα ἐπαυϊγεα ἀρουΐ 

Οάγϑθουβ ἃπα Ρεμεῖορο---οὸνν 856 ἰΙοοκεα δπᾶ 

ναῖον 5ὴ6 νγᾶβ ργυάδηΐ, ἃ5 Οάγββθιβ 566 ἴο θοαβδὺ 

ἴη οΟἹΪα {{π|68.1 γε τηδᾶθ ΠΟΥ 5 0}} δῆβυθιβ ἃ8. γγῈὰ 

Ὁπουρῃϊ ψου]Ἱὰ ρ]6886 Πθυ. 

Αἴον πᾶ, γα ψϑηῦ δ. ῖκ ἴο {πΠῸ 5ῃ10 ἂπά 5ἱερὶ 

Ὀεβϑίαθ ἴὉ οἡ ἴῃ6 βῆογθ, ΔΠ4α δδυὺ]ν ἱπ {ΠῸ τηογυπίηρς 

να ρΡυΐ ἴο 868 ἴῃ ἃ Υἱβϑίῃρ ψἱθα. να ψοῦα βἰοστη- 

[ο5566 ἔογ ἔννο ὅἀγϑ, 8Δπα οῃ ἐπε ὑμϊτά νὰ 611] ἴῃ ἢ 

1η6 Ῥυχμηρκίη-ρ γαῖθ8. ΤΉΘΥ ἅΓ6 βανᾶρθθ ἔγοῃη {Π6 
παΙσ ΡΟΣ ηρ 5]. πὰβ 0 ΡὈΥΘΥῪ ΟἹ μᾶββϑίῃηρ 58 ]1]0 08. 
ΤΕΥ Πᾶνε Ἰαῦρα Ροδῖβ οὗ ρυχηρκίῃ, βἰ ΧΟ οὐ 118 Ἰοηρ; 
ἴον αἴζευ ἀυγίηρ ἃ ρυτηρκίη ὕΠ6Ὺ ΠΟΙ]ονν {Ὁ ουΐ, ἴακα 
ουῦ {Π6 ἰπμϑ4 658 ἃηα ρὸ 58Π1πὴρ ἴῃ ἴὖ, υδίηρ ΓΘ θα 5. ἴῸΓ 
τηδϑῖβ ἃπα ἃ ρυμῃρ κί η-]Ἔαΐ ἴῸγ ἃ 541]. ΤΉΘΥ αὐΐδοϊκοα 
05 ΜΠ ὕννο οὔανγθ ἃπα σάνε 8 μαδΐ}]6, ννουπάϊηρ; 
ΤΩΔΗΥ Οὗ ὰ5 Ὀγ Βιζπἰπρ ὰ5 ἢ ΡυμρΚΙη-856 645 ἰηϑιοδα 
οἵ βἴομθβ.Κυ ἀἴεν βρῃῦηρ [ῸΣ ἃ Ἰοπρ ὑἰπ|6 Οἢ Ἔνθῃ 
ἴδυτηβ, ρου ποοῃ ΜῈ 8ᾶνν [ῃ6 Νιῦ-58110γὙ5 σουηϊπρ᾽ ὉΡ 
αϑίθγῃ οὗ ἴῃ6 Ρυτηρκίη-ρίγαῖθβ. ΤΉΘΥ ΨΘΓΘ Θῆθιθθ. 
ἴο οὔα δηοίμοι, ἃ5 ὕπο Ὺ βῃοννθα Ὀγ ὑπεὶν δου 0}8 ; ἴῸΓ 
ψ θη ἐπε Ριμηρκίη-ρίγαῖθβ ποις ὑῇδηῃ σοτηϊηρ' ὉΡ, 
ὙΠΕ6Υ περ]θοϊοά 5 ἃπά ἔδοεα ἀρουΐ πα ἐουρθῦ νι 
ὑπθ. Βυῦ ἴπ {πῸ τηϑδηξίσηθ νγα Ποῖα ΟἿἿ οδηνδβ 
Δηα 664, Ἰεανίηρ {Ππεῖὰ Πρ τηρ. [Ὁ ννὰ5 εν δπὶ ῃδὶ 
{Π6 Νιυΐ 5] ογ5 νου α νη, ἃ5 ἴΠπΠῸῪ ΜΕΥ ἰῃ φυθδῖου 

1 Οὐν588. ὅ, 21 {, 
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ΤΗΕΝ ΨΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

καὶ πλείους---πέντε γὰρ εἶχον πληρώματα--καὶ 
ἀπὸ ἰσχυροτέρων νεῶν μαχόμενοι" τὰ γὰρ πλοῖα 
ἦν αὐτοῖς κελύφη καρύων ἡμίτομα, κεκενωμένα, 
μέγεθος δὲ ἑκάστου ἡμιτόμου εἰς μῆκος ὀργυιαὶ 
πεντεκαίδεκα. 
Ἐπεὶ δὲ ἀπεκρύψαμεν αὐτούς, ἰώμεθα τοὺς 

τραυματίας, καὶ τὸ λοιπὸν ἐν τοῖς ὅπλοις ὡς ἐπί- 
παν ἦμεν, ἀεί τινας ἐπιβουλὰς προσδεχόμενοι" οὐ 
μάτην. οὔπω γοῦν ἐδεδύκει ὁ ἥλιος, καὶ ἀπό 
τίνος ἐρήμου νήσου προσήλαυνον ἡμῖν ὅσον εἴκοσι 
ἄνδρες ἐπὶ δελφίνων μεγάλων ὀχούμενοι, λῃσταὶ 
καὶ οὗτοι' καὶ οἱ δελφῖνες αὐτοὺς ἔφερον ἀσφα- 
λῶς, καὶ ἀναπηδῶντες ἐχρεμέτιξον ὥ ὥσπε ἵπποι. 
ἐπεὶ δὲ πλησίον ἧσαν, διαστάντες οἱ μὲν ἔνθεν, 
οἱ δὲ ἔνθεν ἔβαλλον ἡμᾶς σηπίαις ξηραῖς καὶ 
ὀφθαλμοῖς καρκίνων. τοξευόντων δὲ καὶ ἡμῶν 
καὶ ἀκοντιζόντων οὐκέτι ὑπέμενον, ἀλλὰ τρωθέντες 

᾿ οἱ πολλοὶ αὐτῶν πρὸς τὴν νῆσον κατέφυγον. 
Περὶ δὲ τὸ μεσονύκτιον. γαλήνης οὔσης 

ἐλάθομεν προσοκείλαντες ἀλκυόνος καλιᾷ παμ- 
μεγέθει" σταδίων γοῦν ἣν αὕτη ἑξήκοντα τὸ 
περίμετρον. ἐπέπλεεν δὲ ἡ ἀλκυὼν τὰ φὰ θάλ.- 
πουσα οὐ πολὺ μείων τῆς καλιᾶς. καὶ δὴ ἀνα- 
πταμένη μικροῦ μὲν κατέδυσε τὴν ναῦν τῷ ἀνέμῳ 
τῶν πτερῶν. ῴχετο δ᾽ οὖν φεύγουσα γοεράν τινα 
φωνὴν προϊεμένη. ἐπιβάντες δὲ ἡμεῖς ἡμέρας 
ἤδη ὑποφαινούσης. ἐθεώμεθα τὴν καλιὰν σχεδίᾳ 
μεγάλῃ προσεοικυῖαν ἐκ δένδρων μεγάλων συμ- 
πεφορημένην' ἐπῆν δὲ καὶ ὠὰ πεντακόσια, ἕκασ- 
τον αὐτῶν Χίου πίθου περιπληθέστερον. ἤδη 
μέντοι καὶ οἱ νεοττοὶ ἔνδοθεν ἐφαίνοντο καὶ 
ἔκρωζον. πελέκεσιν γοῦν διακόψαντες ἕν τῶν 
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Α ΤᾺΌΕ 5ΤΟΒΥ, 1Π 

ΠΌΡΕ .5---ἰῇογ δα ἔνε ογενβ--- δὴ ἰουρη ἴγουὰ 
βου 5ῃ1ρΡ5.. ΤΠεὶν θοδῖβ ψψοσα [ἢ 6 ΠᾶΙν65 οὗ διιρὺν 
Πυ 5}}61]5, ΘΔοἢ οὗ ψῃ]οἢ πχοαϑυγεα πίδοη [ας ποιηβ ἴῃ 

Ιδηρίῃ. 

Ώδη ψὰ δα Ἰοβὲ ὑμπεπὰ ἔχου βἰρῃὶ, νὰ αἰϊεπᾶθα 
ἴο ἔῃ6 ψουπάεά, ἃπα ὑμεγεδῖευ νὰ Καρῦ ὑπο  ἈΓΏῚ8 
τηοϑῦ οὗ ὑΠ6 ὑἴπη6, Ἰνγᾶγ5 Ἰοοκίηρ ον αἰΐδοκβ. Απάᾶ νψε 
αἸα ποὺ Ἰοοκ ἰπ ναΐῃ. ἴῃ ἔδοϊ, ὑπΠ6 βδὰηῃ δᾶ ποὶ γεῖ 
δοπα ἄονψῃ ψ Ὠδη ἔγοιῃ ἃ ἀδβεσὶ 15] πα ὑμογα οᾶπηδ ουΐ 
ἃραϊηδῦ ἃ5 ἀρουὺ ὑνγεηΐν θη ΥἹαηρ οη ἤρα αο]Ρ 5, 
ηὴῸ ψετε ρἰγαῖεβ κ {πε οἴδειβ.. Τῆς ἀο]ρϊπ5 
οδΥΤΙΘα {Π6πὶ ΒΘοῦχο]Υ ἀπᾶ ρΡ]απρεάᾶ δῃα πεϊρῃεάᾶ [Κα 

ἤογβοβ. θα ὑπῈὺ ψογῈ οἷοβα Ὀγ, ὑμ6γῪ βεραγαϊεα 
ἃ πα [γον δ ἃ5 ἔτοτὰ μοὶ 5465. νὴ αὐγ οαἰι}]6- ἤ5 ἢ 
8 Πα ΟΥ̓Δ 58᾽ εγθ8. Βυΐ ψῃδη ψ Ἰοὺ Ην αὖ ἵπθὰ ψ ἢ 
ΒΡΘΔΓΒ 8Πα διτον8, ἴΠ6Υ οου]ά ποὶ Πο]α ὑπεὶν σγτουμα, 
Ῥμυΐ ἢεά ἴο {πε 15]4πᾶ, τηοϑὺ οὗ ἔθ νουπαβδα. 

ΑΡρουΐ ταϊἀηϊρηῖ, ἢ] 6 ἰδ νγὰ8 οἅ], ψὰ ὑπ6χ- 

ΡΘοΐθαϊν τὴ ἈΡΤΟΙ Πα ΟἹ 8ῃ ΘΠΟΥΤΊΟΙ5 ΚΙΠΡΉΒΠΘΥ 5 
παϑὺ ; τᾶ ]]υ, ἰὑ νγὰ5 δἰχὺγν ]οηρδ ἴῃ οἰτουχλΐθυθηςα. 
ΤῊς ἔδπμαϊε ννᾶβ 58|}πρ οὰὐ ἰδ, Κεααρίηρ ΠεῈῚ ερρβ 
ὙΆΥΤΩ, ΔΠα 806 νψὰβ ποὺ το ἢ 5ηη8}] 6 ὕμαη {ῃ6 

ησϑῦ---ἰη ἔδλοϊ, ἃ58 816 βἴαγίεα Ρ 516 δἰτηοβδὺ βϑπκ {6 
ΒΡ ψιὺπ πε ψ πα οὗ Ποὺ ψίηρβ. 886 ἢεν οὔ, μΠον- 
ΘΥΘΥ, υὐδατίηρ' ἃ ρῥ]αϊηἰνα οὐγ. γε Ιαπαεα ψ ἤδη ἀδΥ 
θερδῃ ἴο ὕγεακ, ἃμα ορβεγνεᾶ ὑπαὶ {πΠῸ ἤδϑῦ ννὰβ πκῈ 
ἃ στεαὺ ταῦ, θυ} οὗ πυρὲ ἴγεεβ. Τῆθγα ψοτα ἔνε 
Βυπάτγεοα ερρδ5 ἴῃ 1, Ἔν ΕσῪ ομδ οὗ ὑμδπὶ ὈΙσροῦ ὑΠδη ἃ 
ΟΠΐαη νη 6-}γ, ΔπΠα ὑπ 6 ΟὨΪΟΚ5 6 ΓῈ ΙΓ αῪ ν]5 10] 8 
ἰπηδἀς ἔπθηλ ἃπα ννεσεα οῃϊτρίηρ. Υἥης οαΐ Ορδὴ ομ6 
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ΤῊΕ ΜΟΚΚΒ ΟΕ ΤύσἱἂΝ 

ὠῶν νεοττὸν ἄπτερον ἐξεκολάψαμεν εἴκοσι γνπῶν 
ἁδρότερον. 

᾿Επεὶ δὲ πλέοντες ἀπείχομεν τῆς καλιᾶς ὅσον 
σταδίους διακοσίους, τέρατα ἡμῖν μεγάλα καὶ 
θαυμαστὰ “ἐπεσήμανεν. ὅ τε γὰρ ἐν τῇ πρύμνῃ 
χηνίσκος ἄφνω ἐπτερύξατο καὶ ἀνεβόησεν, καὶ ὁ 
κυβερνήτης ὃ ̓Σκίνθαρος φαλακρὸς ἤδη ὧν ἀνεκό- 
μησεν, καὶ τὸ πάντων δὴ παραδοξότατον, ὁ ὁ γὰ 
ἱστὸς τῆς νεὼς ἐξεβλάστησεν καὶ κλάδους ἀνέ.- 
φυσεν καὶ ἐπὶ τῷ ἄκρῳ ἐκαρποφόρησεν, ὁ δὲ 
καρπὸς ἦν σῦκα καὶ σταφυλὴ μέλαινα, οὔπω 
πέπειρος. ταῦτα ἰδόντες ὡς εἰκὸς ἐταράχθημεν 
καὶ ηὐχόμεθα τοῖς θεοῖς διὰ τὸ ἀλλόκοτον τοῦ 
ἰῷ ἢ αλωρ οὔπω δὲ πεντακοσίους σταδίους 
ιἐλθόντες εἴδομεν ὕλην μεγίστην καὶ λάσιον 

πιτύων καὶ κυπαρίττων. καὶ ἡμεῖς μὲν εἰκάσαμεν 
ἤπειρον εἶναι" τὸ δ᾽ ἦν πέλαγος ἄβυσσον ἀρρίξοις 
δένδροις καταπεφυτευμένον' εἱστήκει δὲ τὰ δένδρα 
ὅμως ἀκίνητα, ὀρθὰ καθάπερ ἐπιπλέοντα. πλη- 
σιάσαντες οὖν καὶ τὸ πᾶν κατανοήσαντες ἐν 
ἀπόρ εἰχόμεθα τί χρὴ δρᾶν" οὔτε γὰρ διὰ 
τῶν ένδρων πλεῖν δυνατὸν ἦν---πυκνὰ γὰρ καὶ 
προσεχῆ ὑπῆρχεν - οὔτε ἀναστρέφειν ἐδόκει 
ῥάδιον" ἐγὼ δὲ ἀνελθὼν ἐ ἐπὶ τὸ μέγιστον δένδρον 
ἀπεσκόπουν τὰ ἐπέκεινα ὅπως ἔ οὐ, καὶ ἑώρων 
ἐπὶ σταδίους μὲν πεντήκοντα ἢ ὀλίγῳ πλείους 
τὴν ὕλην οὖσαν, ἔπειτα δὲ αὖθις ἕτερον ὠκεανὸν 
ἐκδεχόμενον. καὶ δὴ ἐδόκει ἡμῖν ἀναθεμένους 

1 ἀπεσκόπουν νυΐν.: ἐπεσκόπουν Γ, ΝΈόη, 
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Α ΤΕΌΕ 5ΤΟΒΥ, Π 

Οὗ ἴπ6 ορρὲ νι ἀχα5 δπα ἴοοκ ἴτοιῃ ἴῃ6 5Π6]] ἃ 
ἔδυ 6. ] 655 ομῖοκ ἔαύϊεν ὕπδπ ὑνγεηΐυ νυ] Γ68. 
δὰ ψε μιά 5411 ἃ ἀϊδίδπος οὗ ὕνο δυπαάνεδα 

ΓΥ]οΩρα ἔγοτη ἴῃ ποδὶ, ρυεαῦ 8η6α νόοπαο } 5151}5 
τηδηϊοοῖεα ὑποιυβοῖναθ ἴο 5. ΤῈ6 ροΟΟΒΟΠΘΟΚΙ βυὰ 
ἄδην στὸν ἔδαϊῃεγβ δηα βἴαγιεα ἌἽδοκ]ηρ, [Π6 541]Π1π0- 
πηδδῦοδν, ϑοιμίμαγιιθ, νῆοῸ ννὰ8 δἰγεδαυν μα]4, θεοδτηθ 
[6 οὐνῆθυ οὗ Ἰοπρ' Παΐγ, δῃα ψν ῃαὺ ννὰβ βἰγσδαηροϑὺ οἵ 4]], 
[Π6 ἢ 1Ρ᾽5 πηᾶϑδὺ υααεά, Ὀγδποῃθα, ἂἀπα θοτὲ ἔγαϊν δὲ 
16 βυτηϊ Ἐ ΤῈ ἔγυϊδ οοπῃδίϑιθα οὗ ἤρθ δὰ ὈΪΔΟκς 
ΓΔΒ - ρου ρ65, ψν ΠΙοἢ ψψεσα ποῦ γεὺ τρε.2 Οἱ ββεΐηρ 
[Π15, ὰ ψεσα αἰδίῦυγθεα, ἃ85 ψν6}} νγα τηϊρ!ῦ Ὀ6, πᾶ 
οἴἶεγθα ἃ ὈῬυδυδῦ ἴο {ὴ6 ροᾶβ οὐ δοοουπΐ οἵ ἐδμε 
βσρΡΘΠ6 885 Οὗ [6 τηδηϊξοϑιδιϊοη. 6 δᾶ ποὶ 
γοῦ σοπθ. ἔνα μυπαγοα ἔα ]οηρ5 θη ΜῈ βδἂνν ἃ ΝΕΥῪ 
Ἰαγρα, ὑποῖκ ἔογεδὶ οὗ ρίῃοβ δηᾶ Ἵοὐρύεθθθθ. γε 
ὑπουρῃῦ ἰδ νψὰβ ἰαπᾶ, Ὀὰὺ ἴῃ γτϑα]ν ὁ ψὰ5 ἃ 
βοϊδομ 658 868 ὀνερτονη ὙἹῸἢ τοοῦ]θ85 ἔγθθϑ, ἰῃ βρίὶϊα 
οὗ ψ μοι [Π6 ὕγααϑβ βῥοοα ἊρΡ τιοὐϊομ 688 πα βἰγαϊρΐ, 
8ἃ5 ἰἔ ὙΠ6 7 νψεῖα ἢοδϊίϊπρ. Οπ ἀτανίηρ ποᾶῦ πᾶ 
ἕοστηΐϊηρ 8η ἰάθα οἵ {πεῸ 5ἰϊζυδίίοη, γα ψεῦα ἴῃ ἃ 
αυδηάλγυ νηὶ ἴο αο, ἴον [ἢ νγὰϑ ποὺ ροβϑβϑίθ]ε ἴο 581] 
μεύΐνθθῃ ῃθ ἔγθαβθ, ὑμθὺ Ὀεΐῃρ πιο πα οἷοβα 

ΟἸϊθΐπρ; ἐπα ἰ4116βὲ ὑγσεθ, 1 Ἰοοκεᾶ ἴο 58εὲ πον ἐπίπρϑ ! 
Ψ ΘΓ ΟἹ ἴπ6 οΟΥΠΟΥ 546, δῃα 1 9ὰνν ὑπαὶ {πῃ6 ἐογοϑὲ 
εχίεπαβα ἴον πέν βἴδαεβ οὐ ἃ {016 τηογε, ἀῃμα ὑπαὶ 
ποῦ ου οσθδη ἰὰν θεγοπά. 80 νὰ γϑβοϊνϑα ἴο τ ὑΠ6 

1 Τὴ δῃποϊθηῦ βῃ 105 ὕπθ σψοοόβθῆθοκ νᾶβ δὴ οὐὔπϑηθηῦ οα ὕἢ6 
Βύθπι, ΟΥ (48 ἢ6Γ6) ὁῃ ὑῆθ βύθσῃ. Νοννδάδυβ ἰὖ 18 ἃ ἀθνίοβ ἴον 
Γαδὑοπίης ὃ. ΒΡΔΓ ὕο ἃ πηᾶϑῦ. 

35.Α Ρϑγοᾶαν οὐ {π8 ΣΥΓΕΠΕΠΟΕ οὗ (86 ΡὈἰναῦθθ ψγῆο οδεγιθα 
οἵ Ἡοηγδὺβ (ψηιη. Ποηι. , 88). 
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ΤΗΝ ΝΟΒΚΘ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

τὴν ναῦν ἐπὶ τὴν κόμην τῶν δένδρων---πυκνὴ δὲ 
ἦν---ὑπερβιβάσαι, εἰ δυναίμεθα, εἰς τὴν θάλατταν 
τὴν ἑτέραν' καὶ οὕτως ἐποιοῦμεν. ἐκδήσαντες γὰρ 
αὐτὴν κάλῳ μεγάλῳ καὶ ἀνελθόντες ἐπὶ τὰ δένδρα 
μόλις ἀνιμησάμεθα, καὶ θέντες ἐπὶ τῶν κλάδων, 
πετάσαντες τὰ ἱστία καθάπερ ἐν θαλάττῃ 
ἐπλέομεν τοῦ ἀνέμου προωθοῦντος ἐπισυρόμενοι' 
ἔνθα δὴ καὶ τὸ ᾿Αντιμάχου τοῦ ποιητοῦ ἔπος 
ἐπεισῆλθέ με---ΚφἪησὶν γάρ που κἀκεῖνος" 

Τοῖσιν δ᾽ ὑλήεντα διὰ πλόον ἐρχομένοισιν. 

,Βιασάμενοι δὲ ὅ ὄμως τὴν ὕλην ἀφικόμεθα ἐς 42 
τὸ ὕδωρ, καὶ πάλιν ὁμοίως καθέντες ' τὴν ναῦν 
ἐπλέομεν διὰ καθαροῦ καὶ διαυγοῦς ὕδατος, ἄ ἄχρι 
δὴ ἐπέστημεν χάσματι μεγάλῳ ἐκ τοῦ ὕδατος 
διεστῶτος γεγενημένῳ, καθάπερ ἐ ἐν Τῇ γῇ πολλάκις 
ὁρῶμεν ὑπὸ σεισμῶν γενόμενα διαχωρίσματα. ἡ 
μὲν οὖν ναῦς καθελόντων ἡμῶν τὰ ἱστία οὐ ῥᾳδίως 
ἔστη παρ᾽ ὀλίγον ἐλθοῦσα κατενεχθῆναι. ὑπερ- 
κύψαντες δὲ ἡμεῖς ἑωρῶμεν βάθος ὅσον σταδίων 
χιλίων μάλα φοβερὸν καὶ παράδοξον" εἱστήκει 
γὰρ τὸ ὕδωρ ὦ ὥσπερ μεμερισμένον' περιβλέποντες 
δὲ ὁρῶμεν κατὰ δεξιὰ οὐ πάνυ πόρρωθεν γέφυραν 
ἐπεζευγμένην ὕδατος συνάπτοντος τὰ πελάγη 
κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἐκ τῆς ἑτέρας θαλάττης εἰς 
τὴν ἑτέραν διαρρέοντος. προσελάσαντες οὖν ταῖς 
κώπαις κατ᾽ ἐκεῖνο παρεδράμομεν καὶ μετὰ πολλῆς 
ἀγωνίας ἐπεράσαμεν οὔποτε προσδοκήσαντες. 

᾿Εντεῦθεν ἡμας ὑπεδέχετο πέλαγος προσηνὲς 44 
καὶ νῆσος οὐ “μεγάλη, εὐπρόσιτος, συνοικουμένη' 
ἐνέμοντο δὲ αὐτὴν ἄνθρωποι ἄγριοι, Βουκέφαλοε, 

1 καθέντες ΟὐὐΘοῦ : καταθέντες ΜΗ Ν. 
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Α ΤΆΕ 5ΤΟΒΥ͂, 1 

5}}}0 οὐ ἴο {Π6 ἰγεθ-ἴορβ, ψῃῖοἢ γογα ὑΠιΠοΚ, Πα οΓΟ585 
ΟΥΘΙ, ΤΠ ννὸ οου]α, ἴο {Π6 Ἀγ  ΠΕΥ 5146 ; δηᾶ {πα ἰς ν δὲ 

ψε αἰά. γε πιλάδ Ποὺ ἔαδϑὶ ἴο ἃ ἰαῦγρα τορϑ, οἰπαροα 
1Π6 ἔγεθϑ δπᾶ ρ]]6α ΠῈΡ ἊΡ ψ Ὁ} ταῦθ δάο. ϑεϊιίπρ 
ἤδὺ οὐ ὑῃῈ Ὀγδηοῆθθ πα βργεδαϊηρ ΟὟΤ ὄϑῆνδᾶϑ, 6 
8816 75} ἃ5 1 νὰ ψεγὲ δὖ 568, οδυγὶεα δ]οηρ Ὀγ ὑμ6 
ἴογτοθ οὗ ἴηες νἱπᾶά, Αὐ ἐπαῖ Ἰυποΐατε ἃ πὸ οὗ {ῃε 
Ροεὺ Δηὐδοῆι5 οαῃηδ ἰπἴο τὴν ΠΕδα ; 6 58 γ8 βοιηδ- 
ὙΠ ΠΘΥΘ ΟΥ ΟἴΠ ΘΓ: 

“Απᾶ απο ὕμδη ὑμεῖν ἔογοϑὺ ογυΐβα ραγϑαΐπρ,. 

γε τωᾶπᾶρϑθαᾶ {πὸ ψοοᾶ ἴῃ βρῖϊε οὗ εἊνεγυυῃίηρ 
ἈΠΑΛ τοδομοα ἴῃς ψαῖεσ. Τονογίηρ ὑπ6 5810 ἀρδΐίῃ 
ἰη ἴῃΠ6 8δῖὴθ ΨΥ μψὰ 5811 ὑπγουρὴ ρυγδ, οΟἶθαν 
νναῖθυ, ὑπ 0} να σὴς ἴο ἃ στοῦ ογὔενᾶβ86 τηδᾶθ ὈῪ 
ἴΠ6 ψαῦον αἰν!αϊηρ, κὸ ὑΠ6 ογᾶοκβ ὑπᾶὺ ομα οἴεῃ 
8665 ἴῃ ἴῃς δαγΐῃ, τηδᾶβθ Ὀγ δαί μπαυάϊεβ. ἸΤΠουρῇ 
να σοῦ ἴῃ {116 84115, ὑπ6 βῃ!ρ νὰβ δον ἴο ἰοβα μεδα- 
ὙΆΥ Δηα 50 ΟΆΠ16 ΠΘΑΡ Ὀαΐηρ' Ἐμρ]εα. Ρεϑοσίηρ ΟΥΘΙ 
πε εἄρε, να βἂνν ἃ ργεοὶρίςς οὗ ἔμ]]ν ἃ ὑπουβᾶπα 
ἔυν]οηρθ, πηοϑὺ ἐρ  ] ἀπᾶ΄ ἀππαΐυγαὶ]----ἰῃ 6 ναῖον 
βορα ἴπογα ἃ5 1 οαὖ ἀραγῦ  Βαΐ 858 ψε Ἰοοκαά δρουΐ 
5 6 βᾶνν Οἡ ἴδε τἱρῃῦ ἂδὖ πὸ στεαὺ αἰβίδηοα ἃ Ὀγϊαρα 
γον δότοθθ, 0} νὰβ οὔ ναῖθν, Ἰοϊπὶπρ {6 
ΒΌΣΔΟα5 οὗὨ [ἢ ὕννο 8685 ἃπα ἤονϊηρ ἔτομ ομα ἴο {{6 
οὔἴμενυ. Βονίπρ ὕρ, ὑπεγεΐοτο, νὰ τη ἰηἴο [ἢ 6 βἔγδδιῃ 
δηα ὈΥ ρστγοαῖ εἴοτί σοὶ δοζοββ, ὑπουρὴ νὰ ὑπουρπΐ 
νν6 Βῃου]α πενοῖῦ Ἃο 1. 

ΤΏδη ψ͵ὰ οᾶπιθ ἴο ἃ ϑιῃοοΐῃ 86ᾶ πα 8 ἰβϑἰδηα 
οὗ πο ρστεδῦ 51ΖῈ ὑμπαὺ νγὰς ΘΑ ϑΊ]γ Δοοαβϑῖ0 }] 6 δηα νν88 
ἱπῃαριϊθα. [Π᾿ ννᾶβ Ρεορ]θά ὉΥ βάνᾶρεβ, ἴῃς Β}}- 
Ἰδδᾶάβ, ψῇῆο πᾶνε ΟΣ 5 ἰπ ὑπ6 γα ὑπαῦ {πὰ 

349 



ΤΗΝ ΜΨΟΚΚΘ ΟΕ ΤΌΓΙΑΝ 

κέρατα ἔχοντες, οἷον παρ᾽ ἡμῖν τὸν Μινώταυρον 
ἀναπλάττουσιν. ἀποβάντες δὲ προήειμεν ὑδρευ- 
σόμενοι καὶ σιτία ληψόμενοι, εἴ ποθεν δυνηθείη- 
μεν" οὐκέτι γὰρ εἴχομεν. καὶ ὕδωρ μὲν αὐτοῦ 
πλησίον εὕρομεν, ἄλλο δὲ οὐδὲν ἐφαίνετο, πλὴν 
μυκηθμὸς πολὺς οὐ πόρρωθεν ἠκούετο. δόξαντες 
οὖν ἀγέλην εἶναι βοῶν, κατ᾽ ὀλίγον προχωροῦντες 
ἐπέστημεν τοῖς ἀνθρώποις. οἱ δὲ ἰδόντες ἡμᾶς 
ἐδίωκον, καὶ τρεῖς μὲν τῶν ἑταίρων λαμβάνουσιν, 
οἱ δὲ λοιποὶ πρὸς τὴν θάλατταν κατεφεύγομεν. 
εἶτα μέντοι πάντες ὁπλισάμενοι---οὐ γὰρ ἐδόκει 
ἡμῖν ἀτιμωρήτους περιιδεῖν τοὺς φίλους---ἐμπί- 
πτομεν τοῖς Βουκεφάλοις τὰ κρέα τῶν ἀνηρημένων 
διαιρουμένοις φοβήσαντες δὲ πάντας διώκομεν, 
καὶ κτείνομέν γε ὅσον πεντήκοντα καὶ ζῶντας 
αὐτῶν δύο λαμβάνομεν, καὶ αὖθις ὀπίσω ἀναστρέ- 
φομεν τοὺς αἰχμαλώτους ἔχοντες. σιτίον μέντοι 
οὐδὲν εὕρομεν. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι παρήνουν ἀπο- 
σφάττειν τοὺς εἰλημμένους, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐδοκίμαζον, 
ἀλλὰ δήσας ἐφύλαττον αὐτούς, ἄχρι δὴ ἀφίκοντο 
παρὰ τῶν Βουκεφάλων πρέσβεις ἀπαιτοῦντες ἐπὶ 
λύτροις τοὺς συνειλημμένους" συνίεμεν γὰρ αὐτῶν 
διανευόντων καὶ γοερόν τι μυκωμένων ὥσπερ 
ἱκετευόντων. τὰ λύτρα δὲ ἣν τυροὶ πολλοὶ καὶ 
ἰχθύες ξηροὶ καὶ κρόμμυα καὶ ἔλαφοι τέτταρες, 
τρεῖς ἑκάστη πόδας ἔχουσα, δύο μὲν τοὺς ὀπίσω, 
οἱ δὲ πρόσω συνεπεφύκεσαν. ἐπὶ τούτοις ἀπο- 
δόντες τοὺς συνειλημμένους καὶ μίαν ἡμέραν 
ἐπιμείναντες ἀνήχθημεν. 
Ἤδη δὲ ἰχθύες τε ἡμῖν ἐφαίνοντο καὶ ὄρνεα 

παρεπέτετο καὶ ἄλλ᾽ ὁπόσα γῆς πλησίον οὔσης 
σημεῖα προφαίνεται. μετ᾽ ὀλίγον δὲ καὶ ἄνδρας 
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Α ΤΕᾺΌΕΒ 5ΤΟΒΥ, Π 

ΜιΙποΐδυν ἰβ τεργοβοηϊεα δ ποθ. 1 ,πᾶάϊπρ, ψῈ 
γνδπΐ ἃΡ σουμέτυ ἴο ρεὺ ψαῦον δηα οοα 1 ψνε οου]α, 
Ὁ ψῈ ἢῸ Ἰοῃροῦ δα δὴν. 'ϑ'αϊξον ψε ἔουπα οἷοβα 
Ὀγ, θαὺ ὑΠδ γα ννγὰ5 ποίηϊπν 6186 ἴο ΡῈ βθθῃ, ὑμπουρῇῃ 
ν 6 Πραγὰ ἃ ρτεδὺ Ὀε]]ονίηρ ποὺ ἴὰν οἵ, ΤὨϊηκίηρ 1 
γνγὰ5 ἃ Πογά οὔ οδίε, γα νναπὺ δῃθδα σου ουβὶν δπα 

σὴ 6 ΡΟ πα τηθη οὗ σοι 1 5ροῖθ. Οπ βεείπρ 
58, πεν ρᾶνα οἶδβθβ, δηα οδρίυγεα ἔτεα οὗ τὴν 
σοτηγδάθϑ, θαῦ ἴῃς τεοϑὺ οὗ ἃ8 τπηδᾶβ ΟἿ δβοᾶρε ἴο 
η6 568. ΤΊ θη, Πονγανοῦ, νὰ 811 δυιηθα ουγβοῖνθϑ--- 
Ὁ αἰά ποῖ 5εεῖὰ τἱρηΐ ἴο ἰεΐ ον ἔγθ πᾶς ρῸ ἀπανθηροα 
---ἀπᾷ [6]1] οα πε Βυ}] 6 δαβ ψ]}}}6 ἔμ γ ψνεγα ρογοή- 
ἴηρς οαοὐ ὑπ6 ἤεβῃ οἵ πὲ θη πεν Πα 5]δη. γε 
Ραυὺ πει 4}} ἴο Ηϊρῃῦ ἀπα σάνε οἰαβα, ΚιΠ]Ππρ ἀρουΐῦ 
ΠΕΗ͂Ὺ ἀπά ἰακίῃρ' ὕννο αἰῖνε : ὕπθὴ νψγα ὑυγηθα ὕδο Κ ἴο 
ὑπὸ 5110 ψ τ ΟἿΤ Ρῥγϊβϑομοῦβ. γε ἰουπα πὸ ἔοοάα, 
τπουρῃ. Τῇ τοδὶ ὑΠπαγεΐογε ἀγρεα ὑπαὺ ἴΠ6 οἀρὑϊνα8 
με Κι]εα; 1 αἰά ποῦ ἄρργονε οἵ {})15, ποννενοσ, θυῖ 
Ρυὺ ὑβϑτ ἴῃ ἰγοηβ δηᾶ Καερὺ πεῖ πη δὺ συάδγα ἀη01] 
ΔΙΩΑΒΒΔ ΟΥΒ οπη6 ἔγοιη ἤῃ6 ΒῈ]]Πεδαάβ, δβκίηρ ἴον 
τ 6 πὶ δηῃά οἴἴεσίπρ ἃ ταηβοη. Ὁε υπάαογβίοοι {ἘΠ Θὰ 
θδοδιβα ὕπ6Ὺ τηδᾶβ βρη δηα Ὀ6]] ον αὶ ρ]αἰ νον ἃ5 
1 ἴῃ εηὐγεαῖγ. ΤΕ ΓϑΏβουη νγ»Ὰ8 ἃ ΠΌΘΟΥ Οὗ ΟΠ 6 6565, 
ἀτγεα ἤβῃ, οὨΐοηβ, δπα ἔθ ἀο65, θοἢ οὗ ψῃϊοῦ ἢδᾶ 

ΟὨΪΥ ἴῆγαα δεῖ, ἔοσ ψ Ὦ1|6 πεν μα ὕνο 6] πα, ὑπὲ 
ἰογεΐδβοῦ δα σγονὴ ἰορεῖμεσ. [ἴῃ ἐχοῆδηρε ἴον 4]} 
115 6 βυυγοηάθγοα [Π6 οἀρύϊνε5, ἃπα ἴεν ἐἰορρίηρ; 
ὑΠ6 6 ἃ 5 ῃρ]ε᾽ ἀν νὰ ρυΐ ἴο 568. 

Αἰγεδὰγ νὰ Ῥαρῃ ἴο 566 ἢ5]., υἱγάβ ἤδνν Ὀγ δηᾶ 
811 τῇς οἴδπϑν βίριῃιϑβ ὑπαῦ ἰαπαὰ ννὰβ πϑᾶῦ τη84 6 ὑπο ὶγ 
ΔΡρδδγδῃοθ. ἴῃ ἃ {016 ψ ἢ1] 6 νὰ βανν θη Ψ ὴ0 ΕΓ 
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ΤΗΝ ΝΟΚΚΘΘ ΟΕ ΤΌΟΓΘΙΑΝ 

εἴδομεν καινῷ τῷ τρόπῳ ναυτιλίας χρωμένους" 
αὐτοὶ γὰρ καὶ ναῦται καὶ νῆες ἦσαν. λέξω δὲ τοῦ 
πλοῦ τὸν τρόπον' ὕπτιοι κείμενοι ἐπὶ τοῦ ὕδατος 
ὀρθώσαντες τὰ αἰδοῖα---μεγάλα δὲ φέρουσιν.---ἐξ 
αὐτῶν ὀθόνην πετάσαντες καὶ ταῖς χερσὶν τοὺς πο- 
δεῶνας κατέχοντες ἐ ἐμπίπτοντος τοῦ ἀνέμου ἔπλεον. 
ἄλλοι δὲ μετὰ τούτους ἐπὶ φελλῶν καθήμενοι 
ζεύξαντες δῦο δελφῖνας ἤλαυνόν τε καὶ ἡνιόχουν' 
οἱ δὲ προϊόντες ἐπεσύροντο τοὺς φελλούς. οὗτοι 
ἡμᾶς οὔτε ἠδίκουν οὔτε ἔφευγον, ἀλλ᾽ ἤλαυνον 
ἀδεῶς τε καὶ εἰρηνικῶς τὸ εἶδος τοῦ ἡμετέρου 
πλοίου θαυμάζοντες καὶ πάντοθεν περισκο- 
ποῦντες. 
Ἑσπέρας δὲ ἤδη προσήχθημεν νήσῳ οὐ με- 

γάλῃ" κατφῳκεῖτο ὲ ὑπὸ γυναικῶν, ὡς ἐνομέ- 
ἕομεν, Ἑλλάδα φωνὴν προϊεμένων" προσήεσαν 
γὰρ καὶ ἐδεξιοῦντο καὶ ἠσπάξοντο, πάνυ ἑταιρικῶς 
κεκοσμημέναι καὶ καλαὶ πᾶσαι καὶ νεάνιδες, 
ποδήρεις τοὺς χιτῶνας ἐπισυρόμεναι. ἡ μὲν οὖν 
νῆσος ἐκαλεῖτο Καβαλοῦσα," ἡ δὲ πόλις αὐτὴ 
“Ὑδαμαρδία. λαβοῦσαι δ᾽ οὖν ἡμᾶς αἱ γυναῖκες 
ἑκάστη πρὸς ἑαυτὴν ἀπῆγεν καὶ ξένον ἐποιεῖτο. 
ἐγὼ δὲ μικρὸν ἀποστὰς---οὐ γὰρ χρηστὰς ἐμαντευό- 
μην---ἀκριβέστερόν τε περιβλέπων ὁρῶ πολλῶν 
ἀνθρώπων ὁ ὀστᾶ καὶ κρανία κείμενα. καὶ τὸ μὲν 
βοὴν ἱ ἱστάναι καὶ τοὺς ἑταίρους συγκαλεῖν καὶ ἐς 
τὰ ὅπλα χωρεῖν οὐκ ἐδοκίμαξον. προχειρισάμενος 
δὲ τὴν μαλάχην πολλὰ ηὐχόμην αὐτῇ διαφυγεῖν 
ἐκ τῶν παρόντων κακῶν" μετ᾽ ὀλίγον δὲ τῆς 
ξένης διακονουμένης εἶδον τὰ σκέλη οὐ γυναικός, 
ἀλλ᾽ ὄνου ὁπλάς: καὶ δὴ σπασάμενος τὸ ξίφος 

1 ᾿Εκβαλοῦσα Γ, ΝΙ]όη : Καβαλοῦσσα, δομνγατίΖ, αἴζον αἰ αγοῦ. 
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Α ΤΑΝΕ, 5ΤΟΕΥ, 1 

[ο]]ονίπρ ἃ πονθ] τηοάς οὐ 54 :]πρ, Ῥεΐηρ δ οῇδθ 
ΒΔ ,]ΟΥ5 Δηα βῃϊρ5. [,μεὖ τχὰ [6}] γοὰῦ ον ὑπμδν αἱὰ 1 : 
{Π6ν ἰΔΥ οα ὑμεὶνγ Ὀδοῖκ8 οὐ ἐπ6 νῖδυ, μοϊβιβα {Π|6Ὶ0 
πανοι-τηϊη- ταῦθ, ψ ΠἸοἢ γα 5|ΖῈ 80 ]6, ΒρΥεδα 5881] ἢ 
μου, μ6 14 ὑπ6 οἷθνδ ἴπ ὑπ 6 1 Παηαβθ, δἀπαὰ ψ τα ΟἹ 
Δα ἀΥΔῪ ἃ8 ΒΟ00η ἃ5 ἴῃ ψἱπα βὕσιοκ με. ΟἾΠΘΙΒ 
οδὴθ παχὺ ΨγΠῸ 880 Οὐ ΘΟΥΚα δηῃᾶ ]δΔα ἃ ρδᾶὶγ οὗ 
αοΙΡἢπ5 ἰςοῃεα τρ, αἀτγνίηρ [δηλ δπα συἱαϊηρ ὉΠ ΘΠ 
νὰ γαὶπ5 ; ἴῃ τηονίηρ 8686, [Π6 ἀο]ρῃπ5 ἀγαὰνν ὑπ6 
σοΥ Κα ἃΪοηρ. ὙΠΕΥ ποῦμε ῦ οἰεσεα τ1ι8 ἤδυτη ΠΟΙ Γδῃ 
ΑΎΘΥ ἴγοια 15, θαὺ ἄτονε δοηρ ἔδυ] θῖν δπα ρϑδοε- 
ἔα]]γ, ψοπάδγϊηρ αὖ {πὸ β'ᾶρε οὗ οὐγ Ὀοᾶὺ πᾶ 
δχδιηϊηἷπρ' 6 Ὶ ἔγοηλ 8]] 514 68. 

Ι͂Ὼ ἴῃ6 δνθπίηρ μὰ ἰουοῃεα δὲ δηοῦθοσ ἰ8]απα οὗ 
ΠΟ ργεαὺ 51Ζ6δ.Ὀ [1 νὰβ ἱπηῃδοὶνθα ὈΥ νοΙΆΘη---ΟΥ 80 
να ᾿πουρηῦ--- 0 Βροκε Οτεεκ, δῃα {ΠΟΥ οᾶταθ Ὁ 
ἴο υ8, ΜΘΙσΟΠΕα δπα δ ρτδοθα ὑ8.(. ΤΟΥ ψετα ροΐ 
ἊΡ 7088 πΚὸ οουγίεζαηθ ἃπα νγεσε 411 θδδυῦ αι] δηα 
γουπῃρ, ψ ἢ ζαπῖοβ ὑπᾶὺ ϑυγερῦ οὐ [ῃ6 στουπᾶ. Τῆς 
15] Πα νγὰ5 8 ]]6α ΟΠ Υυ, δπα {πΠς οἰζγ ΝΥ αϊεγίονη. 
ΕΔΟΝ οὗ ὑῃ6 ψοιθη ἴοοῖκ οπα οὗ ἃ5 μοτὴς νυ Ὁ) ΠΟΥ 
8η6 πιδάδ Πΐτη ΠΕῚ ρσυεβὶ. Βαυΐῦ 1 δχουβεα τηγ86]} [ῸΥ 
ἃ τηοχηδηὗ---Ἰ ἢδα τηϊθρίνίηρ8--- πα οἡ Ἰοοϊκίπρ δρουΐ 
γαῖ ον ΘΔΡΘΙ]]Υ, θανν ΤΩΔΗΥ Ὠυδ ὈΟΠ65 8Π6 5Κ1}]]8 
Ἰγίηρ ἵμπθσθ. Τὸ τβᾶκα δὴ ουὐΐογυ, 08]}] ΓΔ ΘΟΙΏΓΔ 68 
τοροῦμον πα δύσῃ Οὔ Βα Ϊνο5 αἰα ποῦ βθεαπὶ θεβὺ ἴο τη6, 
θυῦ 1 ξείοῃοα ουῦ ΤΥ τ]ὸ ἃπα ρῥγαγεα ἴο ἰδ 
ΘΑΡΘϑῦ]ν ὑπαὺ 1 πιὶρηΐ ἐβοαρα {πε 1115 ὑπαὺ θαβεῖ τηϑ. 
Αἴεν ἃ {016 116, ἃ8 ΤΥ ἢοϑῦθϑϑ τνᾶβ νγδὶ Ὁ Πρ ΟἿ. ΤΩ6, 
Ι83Ὧ»νν ὑμαῦ Πεὲν ἰερβ ψεσε ποὺ ἃ ννοιωδη 5 θυῦ ἔποβε οὗ 
81 ἃ55. ἼΠΘη 1 αΥΟῪ ΤΥ ϑνογα, σαι ρῃΐ δπα Ὀουπά 

1 Βοίῃ πϑιηθ8 ἃγα ἀποουύδίη ἴῃ ὑμθ ΟὙΘοΙς. 
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ΤΗΕ ΨΜΟΚΚΘ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

"»“ [τό 

συλλαμβάνω τε αὐτὴν καὶ δήσας περὶ τῶν ὅλων 
4 

ἀνέκρινον. ἡ δέ, ἄκουσα μέν, εἶπεν δὲ ὅμως, 
5 Δ » 4 θ , “ Ὀ 

αὐτὰς μὲν εἶναι θαλαττίους γυναῖκας Ονοσκελεέας 
Ἁ - Ἁ 

προσαγορευομένας, τροφὴν δὲ ποιεῖσθαι τοὺς 
ξ΄ ᾿ ’ Ν ’ 

ἐπιδημοῦντας ξένους. ἐπειδὰν γάρ, ἔφη, μεθύσω- 
ΞᾺ ’ φι 

μεν αὐτούς, συνευνηθεῖσαι κοιμωμένοις ἐπιχειροῦ- 

ν. ἀκούσας δὲ ταῦτα ἐκείνην μὲν αὐτοῦ 

κατέλιπον δεδεμένην, αὐτὸς δὲ ἀνελθὼν ἐπὶ τὸ 

τέγος ἐβόων τε καὶ τοὺς ἑταίρους συνεκάλουν. 

ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, τὰ πάντα ἐμήννον αὐτοῖς καὶ 

τά τε ὀστᾶ ἐδείκννον καὶ ἦγον ἔσω πρὸς τὴν 
’ «ς ᾽ ΄ [2 3 ’ὔ » Ἁ 

δεδεμένην: ἡ δὲ αὐτίκα ὕδωρ ἐγένετο καὶ ἀφανὴς 
4 Ψ δὲ ν ’ 2 ν᾿ ὦ ὃ ἃ δῇ , 

ἣν. ὅμως δὲ τὸ ξίφος εἰς τὸ ὕδωρ καθῆκα πειρω- 

μενος" τὸ δὲ αἷμα ἐγένετο. 
Ταχέως οὖν ἐπὶ ναῦν κατελθόντες ἀπεπλεύ- 

4 ’ὔ 

σαμεν. καὶ ἐπεὶ ἡμέρα ὑπηύγαξε, τήν τε ἤπειρον 
, Ο 

ἀπεβλέπομεν εἰκάξομέν τε εἶναι τὴν ἀντιπέρας 
τῇ ὑφ᾽ ἡμῶν οἰκουμένῃ κειμένην. προσκυνήσαντες 
δ᾽ οὖν καὶ προσευξάμενοι περὶ τῶν μελλόντων 
ἐσκοποῦμεν, καὶ τοῖς μὲν ἐδόκει ἐπιβᾶσιν μόνον 

φΦ 3 ’ ϑ ’ὔ “ λ Ν » “΄“ 

αὖθις ὀπίσω ἀναστρέφειν, τοῖς δὲ τὸ μὲν πλοῖον 
“" “ ’ αὐτοῦ καταλιπεῖν, ἀνελθόντας δὲ ἐς τὴν μεσόγαιαν 

πειραθῆναι τῶν ἐνοικούντων. ἐν ὅσῳ δὲ ταῦτα 
, Ἁ Ν 2 Ἁ 

ἐλογιζόμεθα, χειμὼν σφοδρὸς ἐπιπεσὼν καὶ 
’ὔ Ν ᾽ὔ “ 3 [ο ἤ 

προσαράξας τὸ σκάφος τῷ αἰγιαλῷ διέλυσεν. 
ἴω [4 ἡμεῖς δὲ μόλις ἐξενηξάμεθα τὰ ὅπλα ἕκαστος καὶ 

εἴ τι ἄλλο οἷός τε ἦν ἁρπασάμενοι. 
ἴον Ν ’ ἴρὶ “ 

Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μέχρι τῆς ἑτέρας γῆς συνενε- 
4 [οὶ ἴω χθέντα μοι ἐν τῇ θαλάττῃ καὶ παρὰ τὸν πλοῦν ἐν 
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Α ΤΕΥ 5ΤΟΒΥ͂, }1 

ΠΕΙ δηᾶ αιιαοϑίϊοποα Ποὺ ἀροὺῦ Πὲ ψῃο]6 τπῃϊπρ, 
Αραϊηϑὺ ΠῸΡ ψ}}] 816 ἴο]α τ ὑμαῦ ἔπεα ν γα νγοσηθ 

οὔ {Π6 568, (411. Α55]6ρβ δῃὰ ὑπαῦ ὕπευ ἐξα οπ {]1ὲ 

βΟΓΔ ΠΡΌ ΓΒ ὑμαὺ νἱϑ δα ἴμθλ, ““ὙΏΘῃ ψὰ ἢδνα τηδάα 

{π6πὶ ἄγαηκ,᾽᾿ 5614 5ῆ6, “νὰ ρὸ ἴο Ρεα ν ἢ ὑπ οι 

Δηα αἴΐδοκ ἔμεῖὰ ἴῃ ὑπο ὶν 86 ρ. Οπ μϑδιηρ {18,1 
Ἰεῖν δ ὑμποσα 6 ὕρ, πα τγϑ86 1 ψεηῦ ἃρ ἴο ἐπε 

Πουβεῖορ δπᾶ ογβα ουἵ δπα οδ]]εα τὰν οοιαγδαά68 ἴο- 
σοῖμευ. μεθα ὑπαν δᾶ ςοιηθ, 1 τοϊὰ ὑεῖ Ἔνευυ- 

τπΐηρ, Βπονγεᾶ ἔβετα {πε θοπ68 δπᾶ 16 {θὰ ἴῃ ἤο ὑΠ6 
ψοΙηδ ἢ ΨηῸ τγᾶ5 {δα ἀρ, Ραΐ 586 ἱπηπηεάϊαξεὶν ὑπγυποᾶ 

ἴο ναῖε δπα αἰβαρρεαγεά. Ναενθγίμθ]θβα { {Ππγυβδῦ ΤΥ 
ΒΟΟΣ 1ηἴο ὅῃ6 ψαΐοὺ 85 ἃ ἰθϑὺ, δῃαὰ {πΠ6 νγαῖϑθὺ ἑυσηϑαᾶ 

ἴο Ὀ]οοά. 
Ι 411 βρεθα νὰ ψϑηὺ ὕδοκ ἴο [6 5810 δηά 

5816 ἀναγ. θη πε ἸΙρῃΐ οὗὁἩ ἀΔΥ Ὀαρδη ἴο βῆον, 
νε βᾶνν Ἰαπα δῃᾶ Ἰυάρεα [Ὁ ἴο θ6 πε ψου]ᾶ ορροϑὶϊε 
88 οπα ψηϊοἢ 6 ἱπῃηδῖῖ, Αἰἶδεν ἀοίπῃρ' Βοηᾶρεα δηᾶ 
οἴϊεγίπρ ῥγᾶγεῦ, γα ἴοοῖς ὑμπουριῦ ἴουῦ με ἔμπζυτα. 
Θοῖηα οὗ 5 ΡΙΟΡοΟΒβΕα δ ἴο ἰδπα δηά ἔμδθῃ ἴατῃ ὕδοῖκ 
ἃρδὶη, οὐμοῦβ ἴο ἰεανα ἴπ6 μοδὺ {ῃδσθ, ρὸ ἱπίο {6 
ἰηἴουϊοῦ δηα 866 ψῇηδῦ ὑπ ἱπῃδρϊϊδηΐϊβ εσα [|Κα. 
ΜΏ1ε νὰ ψεέσὰ ἀεραῦηρ {Π||5, ἃ νἱο]ηΐ βζοστη βσαοκ 
1πΠ6 Ὀοδῖ, ἀδϑῆθα ἰὺ δϑῆοτεθψ δηά ψυθοκοα ἰδ, δηᾶ 

ψγῈ Οὔγβοῖνεβ Π8α τηθσοἢ ἰτοῦῦ]α ἴῃ ϑυντηταΐηρ ουὐΐ 
ἢ ΟἿΤ ΔΙΤΩΒ Δη4 δηγίῃίηρ εἶδε ὑπαὶ ψὰ οου]ὰ 
οαἴο ὑρ. 

ΤὨυβ ἔδΥ 1 Πᾶνα ἰο]α γοὺ ψηδὺ Πδρρεπαᾶ ἴο τὴς 
ἘΠῚ} 1 γοδομεα {πα οὔποθ νουἹά, ἢγϑοὶ δ 568, ῃ 6 
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ΤΗΒ ΨΟΚΚΘ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

») ’ ν, 2 “»}᾽ Σ. . Ν ΄΄ 3 κ΄ ταῖς νήσοις καὶ ἐν τῷ ἀέρι καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῷ 
7 ν » 3 ΄ ᾿ ᾽ὔ - Ψ Α 

κήτει καὶ ἐπεὶ ἐξήλθομεν, παρά τε τοῖς ἥρωσι καὶ 
τοῖς ὀνείροις καὶ τὰ τελευταῖα παρὰ τοῖς Βουκε- 
φάλοις καὶ ταῖς ᾿Ονοσκελέαις, τὰ δὲ ἐπὶ τῆς γῆς 
ἐν ταῖς ἑξῆς βίβλοις διηγήσομαι. 

Ι4 ἘΠἠὀ 
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Α ΤΕ ὅ5ΤΟΒΥ, Π 

ἀυγπρ᾽ ΤᾺΥ νογᾶρα διηοηρ [6 158 Πη65 ἴῃ {πε αἷτν, ὕπ θη 
ἴῃ ἴΠ6 ψ]416, ἃπᾶ ἴδον ψὰ εν 1Ὁ, διλοπρ ὑῃ6 ΠΘΓΟΘΒ8 

Δα ἴῃς ἀγεᾶχηβ, δῃα ἢἤμπ4}}} διηοὴρς ὑπ ΒΒ} δα 
δΔηα Π6 Αβ5]ερβ. Ὑηαῦ Παρρεηδᾶ ἰῃ {πὸ οὔπεν ννου]Ἱα 
Ι51.4}} [611 γοὺ ἰῃ ὑπε βυσοσοάϊηρ ὈοΟΚ8.:} 

1 ΤῊΘ ᾿ἰρρθϑὶ 116 οὗ 4]1, δ ἃ ἀϊβργυηῦοα Οατθοὶς βοῦὶθθ 
ΤΘΙΊΔΙΚ8 [ἢ ὕΠ Τ]ΔΥΡΊη ! 
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σΙΑΝΌΒΕΚ 

ΟΝ ΝΟΥ͂ ΒΕΙΝΟ ΟΥΙΟΚ ΤΟ ΡΌΤ ΕΑΙΤΗ ΙΝ ῚΤ 

ΤῊ1Β οβθαν 15 γῃϑύοσίο ρᾳγΘ δηα β8[η1016, διὰ ννᾶβ Ῥγοῦ Δ] Υ 
υυυϊθύθη ΘΔΙΪΥ ἴῃ [λιοῖδη ΒΒ Οᾶγθου. [ᾧ 18 ἔαιηοῦβ Ὀθοδιι8θ 1 
οοῃ δὶ 8 ἃ νιν ἀοβογρύυϊοη οὗ ἃ ρίοίαγα ὈῪ ΑΡδ]]θβ8, ννϊοῃ 
Ὑγὰ8 δρθϊη ὑγδηϑὶαῖθα Ἰηΐο ρμαϊπῦ ὈΥῪ Βοὐϊο6}}} ἰῃ. “ἃ 
Οὐ] απη]8.᾽ 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΜΗ ΡΑΙΔΙΩΣ ΠΙΣΤΕΎΕΙΝ 
ΔΙΑΒΟΛΗΙ 

Δεινόν γε ἡ ἄγνοια καὶ πολλῶν κακῶν ἀνθρώ- 
ποις αἰτία, ὥσπερ ἀχλύν τινα καταχέουσα. τῶν 
πραγμάτων καὶ τὴν ἀλήθειαν ἀμαυροῦσα καὶ τὸν 
ἑκάστου βίον ἐπηλυγάξουσα. ἐν σκότῳ γοῦν 
πλανωμένοις πάντες ἐοίκαμεν, μᾶλλον δὲ τυφλοῖς . 
ὅμοια πέπονθαμεν, τῷ μὲν προσπταίοντες ἀλόγως, 
τὸ δὲ ὑπερβαίνοντες, οὐδὲν δέον, καὶ τὸ μὲν πλη- 
σίον καὶ παρὰ πόδας οὐχ ὁρῶντες, τὸ δὲ πόρρω 
καὶ πάμπολυ διεστηκὸς ὡς ἐνοχλοῦν δεδιότες" καὶ 
ὅλως ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν πραττομένων οὐ διαλεί- 
πομεν τὰ πολλὰ ὀλισθαίνοντες. τουγάρτοι μυρίας 
ἤδη τοῖς τραγῳδοδιδασκάλοις ἀφορμὰς εἰς τὰ 
δράματα τὸ τοιοῦτο παρέσχηται, τοὺς Λαβδα- 
κίδας καὶ τοὺς Πελοπίδας καὶ τὰ “τούτοις παρα- 
πλήσια: σχεδὸν γὰρ τὰ πλεῖστα τῶν ἐν τῇ σκηνῇ 
ἀναβαινόντων κακῶν εὕροι τις ἂν ὑπὸ τῆς ἀγνοίας 
καθάπερ ὑπὸ τραγικοῦ τινος δαίμονος κεχορη- 
γημένα. 

Λέγω δὲ καὶ ἐς τὰ ἄλλα μὲν ἀποβλέπων, 
μάλιστα δὲ ἐς τὰς οὐκ ἀληθεῖς κατὰ τῶν συνήθων 
καὶ φίλων διαβολάς, ὑφ᾽ ὧν ἤδη καὶ οἶκοι ἀνά- 
στατοι γεγόνασι καὶ πόλεις ἄρδην ἀπολώλασει, 
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[0 15 τϑά]ν ἃ ὕδυτίθ]α την, 15. ἱρῃοσᾶποθ, ἃ οδιδ8 
Οὗ ἸηΔ ΠΥ ΨΟῈ5 ἴο Βυχηδηΐί ; ἴον ἰδ δῆνθὶορβ ὑμίηρβ 
ἴῃ 8" ἴορ, 80 ἴο βρξαᾶῖ, δηὰ οὔβοισγεβ ὕμε ὑσυΐῃ δπὰ 
ονδυβηδάονβ βοὴ τηδη᾽ 5 6. ΤΥΌΪΥ, νὰ 411 γεβθια]ςε 
ΡΦΟρΪΞΕ Ἰοϑῦ ἴῃ ἴῃς ἀδιῖς---Ὥδν, νὰ ἅγα ἄνθη {Ππὸ Ὀ] πα 
ηθῃ. Νον Ψα βὔπηλ]α ᾿μοχουβαῦϊν, πον ψῈ ΠΣ ΟἿ 
θεῖ ψ ἤθη ὑμοῖα 15 ἢο ποοα οὗ Ὁ; δῃᾶ νὰ ἀο ποὺ 566 

νυν δῦ 15 Π6δν δηα τἱρῃΐ Ὀεΐογε 5, θυὺ ἔβαν ψνμδὺ ἰβ Ὁ 
ΑΥΔΥ͂ Δα Ἔχύγθιμ θυ γαμοῖθ ἃ5 1 1Ὁ Ὀ]οοΚΕαα ΟὐΓ ραΐῃ. 
ἴὰ βῃογῦ, ἰῃ δνευυυ ηρ να 40 να ἃΓ6 αἰνγαὺβ ᾿πϑκίηρ 
ΡΙθηὺν οὗ πηϊβδϑδῖερβ. ΕΣ ὑῃ15 γθᾶβϑοῃ {Π6 ψυυῦθυβ οὗ 
ἴγάσεαν Πᾶνα ἔουπα ἰπ {Π]185 απίνϑυβαὶ ὑγαῦῃ την ἀπά 
ΤΩΔΗΥ͂ ἃ τηοϊνε ἔῸΣ ὑπεὶν αἀγδιηδϑ8--- Κα ΤῸ ἜΧχϑιηρ]6, 
ὕπε Βουβε οὗ Γαθαδοι5,} {Π6 Ὠουβε οὗ Ῥεϑ]ορβ δῃηὰ ὑῃεὶν 
'|κ6. [πᾶεβαά, τιοϑὺ οὗ ἴπ6 ὑτοῦ]68 ὑΠαῦ ἅτ ρυῦ Οἡ 
{Π6 βἴαρε 8γ6 βυρρ!ῖεα ἴο {πΠ6 ροεῖβ, γοὺ ψ1}} ἢπα, ὈγῪ 
ἱβρῃοόσδηςθ, 85 ὑπουρἢ [Ὁ ψΕΥ ἃ βοχὺ οὗ ἱσαρὶς αἰνίηϊΐγ. 

Ὑγηδΐ 1 πᾶν 'π τϊηα τόσα ὕπδη δηγυμίηρ 6156 15 
Βδπάθτοιβ ἱγίησ δρουῦ δοαυδίπἴδῃμοθβ δπα ἔλθ πα, 
ὉΠγουρὴ ψῃ]οἢ ἔδυ] 165 ἤᾶνα θθθη τοοΐθα ουΐ, οἰὐί65 
Πᾶνα υὐϊεῦν ρει ῖϑηθα, ΠΕ 5 μάνα θδθθη ἀτγίνθη τηδᾶ 

1 Κιῃηρ οἵ ΤΗρῦοβ, ἔδύμπο οὗ [υᾶἴα8. 
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πατέρες τε κατὰ παίδων ἐξεμάνησαν καὶ ἀδελφοὶ 
κατὰ τῶν ὁμογενῶν καὶ παῖδες κατὰ τῶν γεινα- 
μένων καὶ ἐρασταὶ κατὰ τῶν ἐρωμένων' πολλαὶ 
δὲ καὶ φιλίαι συνεκόπησαν καὶ ὅρκοι συνεχύ- 
θησαν ὑ ὑπὸ τῆς κατὰ τὰς διαβολὰς πιθανότητος. 
ἵν᾽ οὖν ὡς ἥκιστα περιπίπτωμεν αὐταῖς, ὑποδεῖξαι 
βούλομαι τῷ λόγῳ καθάπερ ἐπί τινος γραφῆς 
ὁποῖόν τί ἐστιν ἡ διαβολὴ καὶ πόθεν ἄρχεται καὶ 
ὁποῖα ἐργάξεται. 
Μᾶλλον δὲ ̓ Απελλῆς ὁ ὸ ̓ Ἐφέσιος πάλαι ταύτην 

προὔλαβε τὴν εἰκόνα: καὶ γὰρ αὖ καὶ οὗτος δια- 
βληθεὶς ἡρὸς τὸν Πτολεμαῖον ὡς μετεσχηκὼς 
Θεοδότᾳ τῆς συνωμοσίας ἐν Τύρῳ,--ὁ δὲ 
᾿Απελλῆς οὐχ ἑωράκει. ποτὲ τὴν Τύ ον ̓ οὐδὲ τὸν 
Θεοδόταν, ὅστις ἦν, ἐγίνωσκεν, ἢ καθ' ὅσον ἤκουε 
Πτολεμαίου τινὰ ὕπαρχον εἶναι τὰ κατὰ τὴν 
Φοινίκην ἐπιτετραμμένον. ἀλλ᾽ ὅμως τῶν ἀντιυ- 
τέχνων τις ᾿Αντίφιλος τοὔνομα ὑπὸ φθόνου τῆς 
παρὰ βασιλεῖ τιμῆς καὶ ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν 
τέχνην ξηλοτυπίας κατεῖπεν αὐτοῦ πρὸς τὸν 
Ἡτολεμαῖον ὡς εἴη κεκοινωνηκὼς τῶν ὅλων καὶ 
ὡς θεάσαιτό τις αὐτὸν ἐν Φοινίκῃ συνεστιώμενον 
Θεοδότᾳ καὶ παρ᾽ ὅλον τὸ δεῖπνον πρὸς τὸ οὗς 
αὐτῷ κοινολογούμενον, καὶ τέλος ἀπέφηνε τὴν 
Τύρου ἀπόστασιν καὶ Πηλουσίου ᾿κατάληψιν ἐκ 
τῆς ̓ Απελλοῦ συμβουλῆς “γεγονέναι. 
Ὁ δὲ Πτολεμαῖος ὡς ἂν καὶ τἄλλα οὐ κάρτα 3 

φρενήρης τις ὦν, ἀλλ᾽ ἐν κολακείᾳ δεσποτικῇ 
τεθραμμένος, οὕτως ἐξεκαύθη καὶ συνεταράχθη 

1 ὅρκοι Οοβροὺ : οἶκοι Μ5Ν. ᾿ 
2 ὑπὸ Ἠογνογάρῃ : ποῦ ἴῃ ΜΆΝ. - 
5. κάρτα Οι65Π6 Ὁ: πάνυ ἀὰ ἥοι!] : κάρτα πάνυ Μδ δ. 
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δραϊηδὶ ὑπεὶν σὨΠ]άτθη, Ὀγούμουβ ραϊηϑὺ οὐ Ὀγούμουβ, 
οἸΠ]άγθη ἃραϊηδι ὑπεὶγ ρᾶγεηΐβ 8η6α] Ἰονεῖβ δραϊηβῦ 
ὕποβε ἴπθγ Ιονθβ. Μδϑηγν ἃ ἔπε πμαβῃΐρ, ἴοο, 885 Ὀεθῃ 
Ραββα δῃα τδῃῦ δὴ οἴῃ Ὀγόϊζοῃ ὑπγουρἢ Ὀε]εῇ ἴῃ 
βἰδπᾶθυ. ἴῃ ογάδυ, ὑβδη, ὑμαῦ νὰ ἸΏΔΥ ἃ5. ἴδ ἃ5 
ῬΟΒΒ1016 ἀνοϊα βεΐῃρ ἱπνοϊνθϑα ἴῃ 1, 1 ψ] ἢ ἴο βῆον ἴῃ 
ΨΟΥΩΒ, 85 1 ἴῃ ἃ ρμαϊῃιίπρ, νν δὶ βογὶ οὗ ὑμίηρ 5] ῈΥ 
18. ον Ὁ Ὀαρίηβ δῃαὰ ψνηδὺ Ὁ ἀο685. 

1 5ῃου]α βὰν, βονενοῦ, ὑμαὺ Αρε]]ε8 οὗ Ερβδβϑιυβ. 
Ιοηρ ᾶἃρὸ ργϑεπλρίδα ὑῃϊ5 βαρ)]εοῖ ΤῸΣ ἃ ρίοΐυγα ; δῃὰ 
ψ Ὁ σοοα τϑάβοι, ἴον ἢς ἰταβοὶ ἢ ἢδΔα Ῥεδη βἰδπαδγεα 
ἴο Ῥίο!οΩΥ οὐ {πε στουηα ὑμαῖ δὲ δα ἰδκβθη ρᾶγὶ 
γ ἢ ΤΗδοαοῖαβ ἰῃ ὑπ ΠΟΙ ΒΡίγΔΟΥ ἴῃ Τγτα, Αἰ ΠουΡἢ 
ΑΡΘ6]16ὲ5 δᾶ δνορ βεῖ δεὐὰβ οὐ ἼΤγτα διά ἊἋ]α ποὺ 
Κηον Ψῆο ΤἼηδοάοῖαβ νγᾶ5, θεγοπα Βανίηρ Ποαγα ὑμαὺ 

δ νν8β ὁπ6 οὗ Ρ[ο  ιηγ᾽ 5 ρονεγῃουβ, ἰῃ σμάγρα οὗ δἰαὶ γα 
ἱπ ῬΠοσδηϊςοῖα.1 Νανουῦ 6 1658, ομα οὗ ἰδ γῖνδ]5 παιηθα 

Απρἢ] 8, ὑμτοὰρ δῆνυ οὗ 58 ἔδνουῦ αὖ οουτχὶ 
8. ῥγοΐδββίοηδὶ 168] ΟΌΒΥ, τηδὶὶσηθα Ἀΐτη ὈΥ [6] 
ΡιοΙοΥ ὑμδῇ ἢς Πδαᾶ ἴδκθη ρατὺ ἴῃ ὉΠ6 ψ Βο]6 δηΐοι- 
ΡΥΐβ6, ἃπα ὑμαὺ βοπλθοῆα δα βϑϑὴ ἢΐη αἰηίηρ ψΊἢ 
ΤΠηρεοάοΐαβ ἴῃ Ῥῃοκηίοία δηὰ τ ἱβροσίηρ πο ἢ15 ΘἂΓ 
411 Ὁπγουρὴ ὕπ6 τηθ68]; δπὰ ἴῃ πε δῃα ἢς ἀδοϊαγοα 
ὑμπᾶῖ {με γϑνοὶῖ οὗ Τγτα δηά {πε οἀρίυτε οὗ Ρε]υβίατη 
Πιδα ἴδῃ ρἷασα οἡ {πε δᾶνίςς οὗ Αρε]]6β. 

Ῥιο]θαν, ψῆο ἴῃ ρθη ο αὶ] ννὰ8 ποὺ ραγ ου]Υ} δου πὰ 
οὗ Ἰυάρτηδηῦ, θυ δα δὴ Ὀτγουρῃῦ ὑρΡ ἴῃ {πα πα ϑὲ 
ΟΥ̓ τουγῦ]ν ἤαύτουυ, ννὰ8 50 ἰπῆδιηθα δῃπα ὑρδεὺ ΟΥ̓ ὑ}}15 

1 ΤῊ 6 βύογυν 8 Δροόσυρῇδὶ, 88 Αρϑὶ]θβ τηυϑῦ ἤδνθ Ὀθϑῃ ἴῃ 
Πΐἰβ ζγανθ ΠΑΡ ἃ Ὠυπαγοα γοδῦβ θη ΤὨθοικοῦιβ (ποῦ 
ΤὨηδοαοίδ8) ρεὐγαγοα Ῥίοϊθιαν ΡΠ: οραίογ (219 Β.6.). 
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πρὸς τῆς παραδόξου ταύτης διαβολῆς, ὥστε 
μηδὲν τῶν εἰκότων λογισάμενος, μηδ᾽ ὅτι ἀντί- 
τέχνος ἦν ὁ διαβάλλων μηδ᾽ ὅτι “μικρότερος ἢ 
κατὰ τηλικαύτην προδοσίαν ξωγράφος, καὶ ταῦτα 
εὖ πεπονθὼς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ παρ᾽ ὁντινοῦν τῶν 
ὁμοτέχνων τετιμημένος, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ παράπαν 
εἰ ἐξέπλευσεν ᾿Απελλῆς ἐς Τύρον ἐξετάσας, 
εὐθὺς ἐξεμήνιεν καὶ βοῆς ἐνεπίμπλα τὰ βασίλεια 
τὸν ἀχάριστον κεκραγὼς καὶ τὸν ἐπίβουλον καὶ 
συνωμότην. καὶ εἴ γε μὴ τῶν συνειλημμένων 
τίς ἀγανακτήσας ἐπὶ τῇ τοῦ. ᾿Αντιφίλου ἀναι- 
σχυντίᾳ καὶ τὸν ἄθλιον ᾿Απελλῆν κατελεήσας 
ἔφη μη ενὸς αὐτοῖς κεκοινωνηκέναι τὸν ἄνθρωπον, 
ἀπετέτμητο ἂν τὴν τε ὐὸ δν καὶ παραπολελαύκει 
τῶν ἐν Τύρῳ κακῶν οὐὸὲν αὐτὸς αἴτιος γεγονώς. 
Ὁ μὲν οὖν Πτολεμαῖος οὕτω λέγεται αἰσχυν- 

θῆναι ἐ ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν, ὥστε τὸν μὲν ̓ Απελλῆν 
ἑκατὸν ταλάντοις ἐδὼ ἥἤσατο, τὸν δὲ ᾿Αντίφιλον 
δουλεύειν αὐτῷ παρέ ὠκεν. ὁ δὲ ’ Ἀπελλῆς ὧν 
παρεκινδύνευσε μεμνημένος τοιᾷδέ τινε εἰκόνι 
ἠμύνατο τὴν διαβολήν. ἐν δεξιᾷ τίς ἀνὴρ κάθηται 
τὰ ὦτα παμμεγέθη ἔχων μικροῦ δεῖν τοῖς τοῦ 
Μίδου προσεοικότα, τὴν χεῖρα προτείνων πόρρω- 
θεν ἔ ἔτι προσιούσῃ τῇ Διαβολχῇ. περὶ δὲ αὐτὸν 
ἑστᾶσι δύο γυναῖκες, "Αγνοιά “μοι δοκεῖ καὶ 
Ὑπόληψις' ἑτέρωθεν δὲ προσέρχεται ἡ Δια- 
βολή, γύναιον ἐς ὑπερβολὴν πάγκαλον, ὑπό- 
θερμον δὲ καὶ παρακεκινημένον, οἷον δὴ τὴν 
λύτταν καὶ τὴν ὀργὴν δεικνύουσα, τῇ μὲν ἀρι- 
στερᾷ δᾷδα καιομένην ἔχουσα, τῇ ἑτέρᾳ δὲ νεανίαν 
ἅει τῶν τριχῶν σύρουσα τὰς χεῖρας ὀρέγοντα 

1 ἐξεμήνιεν Α,Μ,Η. ; ἕαδε μηνίειν ΜΆ Ν. 
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ΒΌΓΥ ΒΙρ᾽ σΠάγρα ὑπαὶ ἢς αἸα᾽ ποὺ ἴακε ἱπῖο δοοουηΐ 
ΠΥ ΟὗἩἨ ὑΠῃ6 ΡγορΑὈ 1165, ποὺ σοπβίθυίηρ οἰῦ μον ὑπαῖ 
[Π6 δοουβθῦ νγὰβ ἃ Υἶνὰ] ΟΥ̓ ὑπαὺ ἃ ραϊηῦεν νγὰβ ἴοο 
πὶ ρη!οδηΐ ἃ ΡοΥβοη Ὁ 50 στοδῦ ἃ ρίθβοεα οὗ ἴγθδβου.-- 
ἃ ῬΡαϊηΐεν, ἴοο, ψηο δὰ υ»αϑὴ νν8}} ὑγεαϊεα Ὀγ Ἠΐτη 
Δα Ποπουγεα ἀρόνε ΔὴῪ οἵ ἢηἷἰβ [6]]ον - οὐδ ιβιηθη. 
Ιπαδεὰ, 6 αἱ ποὺ ὄνεὴ επαυΐτα ψμεῖμου ΑΡρθ]168 
ΠΔ4 ροπα ἴο Τγγε αὖ 4}}1. Οἱ δε οοηίγαγυ, μῈ δ 
ΟΟ6 Ὀερδη ἴο τᾶνβα δηα ἢ]]εα ὑΠ6 ραϊαςθ ψ ἢ ποΐδβ6, 
Βῃουϊίηρ “Τῆς ἱηρταῖς,᾽᾿ “Τῆς ρ]ούϊον,᾿ ἀπᾶ “ΤῇῆἪε 
οομῃϑρίγαϊον.᾿᾿ Απάᾶ [1 οἠμα οὗ ἢΐβ ἔδ ον - ΡΥ ΒΟ Π 6 Γ5, 
ψΠῸ νν85. ἱπα!ϊρηδηΐ δὺ ὑῃ6 πρυάεπος οὗ Αηὐρ1]8 
Δα ἐδ] Ὁ ΒΟΥΤΥ ἴῸΓ ρόοὸῦ Αρβ]]οβ, μδα ποῦ 5814 {πμὰὺ ἴΠπ6 
Τη8η ἢδα ποῖ ζλκΘ ἢ ΔΩΥ͂ ρατὺ ψμδΐενευ ἴῃ {16 αἰαίν, 
ἢ6 ψουἹὰ ἢᾶνα πδᾶά ἢἷβ ᾿μεδα οαΐ οὔ᾽ϊ, ἀπά 50 ψοιυ]ὰ 
Πᾶνα 5βαγεᾶ ὑπε σοῃβθαῦθηςαβ οὗ {Π6 ἔχου] 68 ἴῃ ΤΎτα 
νυ πουῦ Ὀεΐῃρ' Ὠἰτη56}} ἴο ὈΪδιηθ ἔὸν ὕμδυ ἴῃ ΔἢΥ ΨΥ. 

ῬιοΪδιΩΥ 15 8814 ἴο ἢδνε θθθὴ 80 δϑῃδιηβα οὔ {πΠῸ 
αῇαῖιν ὑπᾶὺ ἢδ6 ρῥγεβδεηῖϊεα ΑΡρ6]165 ψ τ ἢ ἃ δυπάγεα 
ἰδ]εηΐθ ἃῃα] σάνε πα ΑΠΟ ΡΠ 5 [ῸΓ ἢἰ8. 5ἰδανδ. 
ΑΡΘ1168, ἔου ἢἷβ ρασγῖ, τω μα ὰ] οὐ ὑπε τἱβκ ὑῃαὺ 6 δὰ 
γα, ἰῦ ὈΔΟΙΚ δὖ 5] η 6 γ ἴῃ ἃ ραϊηϊησ. Οπ {πὲ τῖρῃῖ 
οὗ Ιὐ εἰ5. ἃ τϑῃὴ νὴ νΟΥῪ ἰαῦρα δϑγβ, δἰγηοδῦ {[κῸ 
ἴΠοβ6 οὗ Μίάδβ, εχϊεπάϊηρ ἢ8 βαηα ἴο 5] δῆ ον ψν 1] 
Βὴ6 15 5}1}} α βδοῃλε αἰδίδηοα ἔτοὰ ἔτη. ΝΘΑΓ Πΐτη, 
ΟἿ ΟΠὨ6 5146, 5Βἴδῃα ὕννο γϑγνοιβθη--- ἰρηόγϑηςθ, 1 ΤΠ, 
Δ πα ϑυβρίοίοη. Οἱ πε οὔπεὺ 5146, δα θυ 15 σοπιίῃρ' 
ὉΡ, ἃ ψοιηδῃ βεδυνι] Ὀαγομπα τηδᾶβυσγα, θαὺ Ε]] οἱ 
Ρϑβϑίοῃ ἃπα δχοϊζοιηθηῖ, ον ποίηρ ἃ5 586 0868 [ὮΓῪ 
Δα τα ΟΥ̓ ΟΑΥΤΥΪΩΡ ἰῃ ΠΟΘΙ Ἰεῖ Πδηᾶ ἃ Ὀ]αζίηρ 
ἴοτο!) δπα ψ ἢ πὰ οὔμεν ἀγαρσρίηρ ΟΥ̓ ὑμε [χαἷν ἃ 
γουπρ τηδη ΨΠΟ δἰγεΐοῃθβ ουὖ ἢὶβΒ απμᾶβ ἴο ἤδάνθῃ 
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εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ. μαρτυρόμενον τοὺς θεούς. 
ἡγεῖται δὲ ἀ ἀνὴρ ὠ ὃς καὶ ἄμορφος, ὀξὺ δεδορκὼς 
καὶ ἐοικὼς τοῖς ἐκ νόσου μακρᾶς κατεσκληκόσι. 
τοῦτον οὖν εἶναι τὸν Φθόνον ἄν τις εἰκάσειε. καὶ 
μὴν καὶ ἄλλαι τινὲς δύο παρομαρτοῦσι προτρέ- 
πουσαι καὶ περιστέλλουσαι καὶ κατακοσμοῦσαι 
τὴν Διαβολήν. ὡς δέ μοι καὶ ταύτας ἐμήνυσεν ὁ 
περιηγητὴς τῆς εἰκόνος, ἡ μέν τις ᾿Επιβουλὴ ἦν, 
ἡ δὲ ᾿Απάτη. κατόπιν δὲ ἠκολούθει πάνυ πενθι- 
κῶς τις ἐσκευασμένη, μελανείμων καὶ κατεσπα- 
ραγμένη, Μετάνοια, οἶμαι,3 αὕτη ἐλέγετο" ἐ ἐπεστρέ- 
φετο γοῦν εἰς τοὐπίσω δακρύουσα καὶ μετ᾽ αἰδοῦς 
πάνυ τὴν ᾿Αλήθειαν προσιοῦσαν ὑπέβλεπεν. 

Οὕτως μὲν ᾿Απελλῆς τὸν ἑαυτοῦ κίνδυνον ἐπὶ 
τῆς γραφῆς ἐμιμήσατο. φέρε δὲ καὶ ἡμεῖς, εἰ 
δοκεῖ, κατὰ τὴν τοῦ ̓ Εφεσίου ζωγράφου τέχνην 
διέλθωμεν τὰ προσόντα τῇ διαβολῇ, πρότερόν 
γε ὅρῳ τινὶ περιγράψαντες αὐτήν' οὕτω γὰρ ἂν 
ἡμῖν ἡ εἰκὼν γένοιτο φανερωτέρα. ἔστι τοίνυν 
διαβολὴ κατηγορία τις ἐξ ἐρημίας γινομένη, τὸν 
κατηγορούμενον λεληθυῖα, ἐκ τοῦ μονομεροῦς 
«ἀναντιλέκτως πεπιστευμένη. τοιαύτη μὲν ἡ ὑπό- 
'θεσις τοῦ λόγου. τριῶν δ᾽ ὅντων προσώπων, 
καθάπερ ἐν ταῖς κωμῳδίαις, τοῦ διαβάλλοντος 
καὶ τοῦ διαβαλλομένου καὶ τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἢ διαβολὴ 
γίνεται, καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἐπισκοπήσωμεν ο 
εἰκὸς εἶναι τὰ γινόμενα. 

Πρῶτον μὲν δή, εἰ δοκεῖ, παραγάγωμεν τὸν 
πρωταγωνιστὴν τοῦ δράματος, λέγω δὲ τὸν ποι- 
ητὴν τῆς διαβολῆς. οὗτος δὲ δὴ ὡς μὲν οὐκ 

1 σις Ἐπιβουλὴ Βιυγηηοίβῦον : ᾿Επιβουλή τις ΜϑΝ. 
3 οἶμαι Φ800}08 : καὶ ΜΕΝ. 
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Δηα 68}15 {ῃη6 γοαᾶπ ἴο νὶθπεββ Ὠΐβ ἱπμοοθησθ. 8516 15 
οοπαυοῖοα ὈΥ̓͂ ἃ ρΡᾶ]6 υνὴγ τϑδη Ψῇο [85 ἃ ρἱεγοίηρ 
Ἔγ6 δπα Ἰοοῖκβ ἃ8β ἴδ ἢς Πα ννβϑίβα ἀννἂγ ἰπ ἰοῃρ 1]]- 
655; 6 ΤΔΥῪ ὈῈ Βυρροβεα ἴο "ὈῈ ἕπνυ. Βεβία δ, 
ὑΠπ6ῚῸ ἃγτὰ ὕνο νόμο ἴῃ αἰξεημάδηοα οπ Θ΄]ΔΠαΘΥ, 
ερρίηρ Παῦ οπ, ὑυἱτίηρ ΠΕΡ ἃπα ὑτποκίπρ Πεὲὺ ουΐ. 
Αςοογαϊηρ ἴο {δε ἰηϊεγργαϊαυ οι οὗ ὑμεῆλ ρίνεῃ τὴς 
Ὀγ ἴ.6 συϊάς ἴο ἱπε ρίεΐατε, οα νν88 Τ͵ΎΘΔΟΠΘΥΥ δπὰ 
πε οἴπεν Ὠεοοῖ. ΤΉΘΥ ψεγα ἔ]Π]ονεα ὈΥ ἃ ψοϊηδῃ 
ἀγεββεά ἴῃ ἀδεὲρ τπουγῃΐηρ, ἢ Ὀ]ΔΟΚ οἱοῦ 65 4}} ἴῃ 
ἰαϊϊενβ--- κΠαρεπίδηςεα, 1 ὉΠ] ηΚ, ΠΕῈῚ πάπα νγὰ8. Αὖ 4]}} 
ενθηΐβ, 58ηΠ6 νγὰβ ὕυσγηΐηρ ὈΔῸΚ ν ἢ ὑδᾶγθ 'ἴὰ ΠΟΘΙ ΟΥ̓65 
δηα οδδιϊηρ ἃ 5ἴδειτηγ ρίδηςα, [Ὁ}}] οὗ βῆδμῃγε, αὖ 
Ττυΐῃ, ψῆο ννᾶβ5 Δρρτγοδοῃίηρ. 

Τμδὶ ἰ5 ὑπ ὙΥ ἴῃ ΠΟ ἢ ΑΡ6]1]65 γτεργοβεηϊθα ἴῃ 
ἴῃς ραϊηθϊηρ Πὶ5. οὐχ αἰ Ὀγθδα τ ἢ ἐβοᾶρε. Οὐομηθ, 
ΒΌΡΡοΒβε νὰ ἴοο, 1 γου ΚΘ, [ΟἸ]ονίηρ [πες Ἰεδα οὗ {Π6 
ἘΡεβίδῃ αγιβῦ, ρουίγαυ ἴΠε σπαγδοιοτβιϊοβ οὗ βἰδπάθυ, 
αἴτεν ἤγϑι βκειοπίηρ ἰὑ. ἢ οὐ] πα : ἔῸΓ ἴῃ ὑμαῦ νᾶ Ὺ 
ΟΡ ρῥἱοΐατγα Ψ}}} ρεῦθᾶρβ σοῖς ουΐ ΙῃΟΓ6 οἰ ΑΥΪΥ. 
ΙΔ πάοϑυ, ὑπθη, 18 ἃ οἰδηά δίῃ δοσυβαϊίοῃ, δα 6 ν 1 ἢ- 
ουῦ ὑπ6 σορῃίΖζαδποο οὗ ἴῃ6 δοουβεα πα ϑιιβίδϊποα 
Ὀγ ἴπ6 υποοῃίγδαϊοϊεα δϑϑουίίοη οὗ οπα 5146. ΤῊΪ85 18 
πε βυθ)εοῦ οὗ τὴγ Ἰβοῦαγθ, ἀπὰ βίποα ὑμθῦα ἀγα ὕῃγθθ 
Ἰοδάϊηρ ἌἽμαγδοῖθιβ ἰῇ β᾽δῃου 88 ἴῃ οοιῃδαγ---ἰῃ6 
Βδηάθγοσ, ὑΠ6 βἰδπάογοα ρϑύβο, δηα {π6 ἤδάσον οὗ 
16 5] πᾶ οσ,---Ἰοῦ ὰ5 σοηβία θυ ψῃδῦ ἰ5 ΠΠ ΚΟΥ ἴο Βάρρϑῃ 
ἴῃ ἴῃς οαδε οὗ δδοὴ οὗἉ ὑμειη.1] 

Ιῃ {ῃ6 ἢγβὺ ρῖδςοθ, 1 γοὺ |ἰκε, Ἰοὺ τ ὑτίηρ οὐ ἴῃ6 
βία οὗ ἴῃς ρἷαγ, 1 τηθᾶπ {πὸ δυΐπου οὗ {Π6 5] Πα 6 υ. 
Τῆηδῖ ας 15 ποὺ ἃ ροοα πλδῃ δά τη οὗ πο ἀουβδύ, ἰἱ δι 

1 Τὶ ραχύϊ οη, ἀογνϑα ἔγοσῃ Ηοτοδοῦυβ (7, 10), 18 ποῦ δὖ 
8.11 βὐγί οὐ] [ο]οννοὰ Ὀν [μλιοΐδη ἴῃ ἀδνοϊορίηρ ἷ5 ὑῃθιηθ. 
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ἀγαθὸς ἄνθρωπός ἐστι, πᾶσιν οἶμαι γνώριμον" 
οὐδεὶς γὰ ἂν ἀγαθὸς κακῶν αἴτιος γένοιτο τῷ πλη- 
σίον, ἀλλ ἔστιν ἀγαθῶν ἀν ῶν ἀφ᾽ ὧν εὖ ποιοῦσιν 
αὐτοὶ τοὺς φίλους, οὐκ ἀφ᾽ ὧν τοὺς ἄλλους ἀδι- 
κοῦντες αἰτιῶνται καὶ μισεῖσθαι παρασκευά- 
ζουσιν, εὐδοκιμεῖν, δόξαν εὐνοίας προσλαβόντες. 
Ἔπειτα δὲ ὡς ἄδικος ὁ τοιοῦτος καὶ παράνομός 

ἐστι καὶ ἀσεβὴς καὶ τοῖς χρωμένοις ἐπιξήμιος, 
ῥάδιον καταμαθεῖν. τίς γὰρ οὐκ ἂν ὁμολογήσειε 
τὴν μὲν ἰσότητα ἐν ἅπαντι καὶ τὸ μηδὲν πλέον 
δικαιοσύνης ἔργα εἶναι, τὸ δὲ ἄνισόν τε καὶ 
πλεονεκτικὸν ἀδικίας; ὁ δὲ τῇ διαβολῇ κατὰ τῶν 
ἀπόντων λάθρᾳ χρώμενος πῶς οὐ πλεονέκτης 
ἐστὶν ὅλον τὸν ἀκροατὴν “σφετεριξόμενος καὶ 
προκαταλαμβάνων αὐτοῦ τὰ ὦτα καὶ ἀποφράττων 
καὶ τῷ δευτέρῳ λόγῳ, παντελῶς ἄβατα κατα- 
σκευάξων αὐτὰ ὑπὸ τῆς διαβολῆς προεμπεπλη- 
σμένα; ἐσχάτης. ἀδικίας τὸ τοιοῦτον, ὡς φαῖεν ἂν 
καὶ οἱ ἄριστοι τῶν νομοθετῶν, οἷον ὁ Σόλων καὶ ὁ ὁ 
Δράκων; ἔνορκον ποιησάμενοι τοῖς δικασταῖς τὸ 
ὁμοίως ἀμφοῖν ἀκροᾶσθαι καὶ τὸ τὴν εὔνοιαν ἴσην 
τοῖς κρινομένοις ἀπονέμειν, ἄχρι ἂν ὁ ὁ τοῦ δευτέρου 
λόγος παρατεθεὶς θατέρου χείρων ἢ ἀμείνων φανῆ: 
πρὶν δέ γε ἀντεξετάσαι τὴν ἀπολογίαν τῇ κατη- 
γορίᾳ, παντελῶς ἀσεβῆ καὶ ἀνόσιον ἡγήσαντο 
ἔσεσθαι τὴν κρίσιν. καὶ γὰρ ἂν καὶ αὐτοὺς 
ἀγανακτῆσαι τοὺς θεοὺς εἴποιμεν, εἰ τῷ κατηγόρῳ 
μετ᾽ ἀδείας ἃ ἃ θέλει λέγειν ἐπιτρέποιμεν, ἀποφρά- 
ξαντες δὲ τῷ κατηγορουμένῳ τὰ ὦτα ἢ τῷ στόματι 
σιωπῶντος  καταψηφιζοίμεθα τῷ προτέρῳ λόγῳ 

1 Οοντυρΐ, δηιῖ ποῦ γοῦ βαύιβίδουογ  ομθπ θα. τὸ στόμα 
σιωπῶντος ΗΔ]. 
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50γ6, θδσᾶῦβθ ἢ ροοῦ τη Ψψου]ᾶ τᾶκα ὑτοῦ]6 ἔου 
5 παίσῆρουν. Οἱ {ΠῸ6 σοηύΐγαγγ, ἰὉ ἰ5 σΠαγαοίευ ϑοϊς 
οὗ σοοα τηδῃ ἴο ψὶη γοπον 8πα ρσαΐη ἃ τορυϊζαύοῃ 
ἴον Κὶπα-πεαγίδα θα Ὀγν ἀοἱπρ σοοά ἴο {πεὶν ἔγι θη, 
ποῦ ὈΥ δοοιιβίηρ οἰ μοῦβ ψΎΟ ρσ ]Υ ἀπα ρσοὐτπρ ὑΠ 6 πὶ 
ἢαῖδά. 

Εὐτιδττήοτο, ὑμαὺ βυοῇ ἃ τηδῃ 18. υπ]υδὺ, ἰδνν] 658, 
ἰτηρίουβ 8η6 ᾿ιδυτη α} ἴο [8 ἀϑϑοοίδίθβ 15 δᾶβῪ ἴο 566. 

͵ηο ν1}} ποῖ δάμπγιῦ ὑπαὶ δὶ γη 6855 ἰῃ Ἔνευυυ ἱπρ δηὰ 
ὉΠ56] ἤ8Πη6585 δἵὰά. ἄὰε ἴο 8166, τυ 685 δπα 
56 ἢ 89 68θθ ἴο ἱπ)υβίίοα ἢ Βυῦ ΨΠΘη ἃ πιδῃ ρ]165 
ΒΆΠΟΘΥ ἴῃ βθογαῦ ἃσαϊηδῦ ρθορὶα 0 ἃγὰ ἀρβεηῦ, ἰ5 
ἢδ ποῦ 5665}, ἱπαϑιη ἢ ἃ5. ἢ 6 οοχαρί εἴα Υ ἀρρτοργίαῦϊαβ 
ἢ. ΠΘΑΓΟΡ ὈΥ ρεοὐηρ Ὠὶβ δ΄ ἤγβῦ, βορριρ ἢ ἃρ 
δια ταδκίηρ ἰδ αἰτορεῖμεν ἱπιρογνίουβ ἴο ἐπε ἀεΐξηοα 
Ὀεοδιβα ἢ Πὰ5 Ὀδδὴ ργανίουβϑὶυ 116 Ὁ 5᾽απάσδγ 
ΘΌςσἢ οοπάαοι ἰδ ἱπάεβα ἴῃς Πεῖρῃῦ οὗ ἱπ)υβιίςς, δηάᾶ 
πε θεβὺ οὗ ὑπεῸ Ἰἰανρίνειβ, ϑοίοῃ ἂπᾶὰ Ὦγτϑσο, ἔουῦ 
ΘΧΘΙΏΡΪΘ, ἡγοῦ] 58} 80, ἴοο; ἔογ που ραυὺ {16 Ἰυτοῦβ 
Οὐ οὐἷῃ ἴο ἤδαρ μοὶ 51465 αἰϊκὲ δῃὰ ἴο αἰν!ε 
{πεῖν σοοῦᾶν}}} δαυδ}ν Ὀεοῦνθεοη πες ᾿Πἰραπῖβ απ} 
ΒΌΠἢ τἰρ ἃ5 ἴῃθ ρΐεα οὗ ἴῃθ αεἔεμπαδηϊ, δεν 
σου ραγίβοῃ υν δ ἴΠ6 οἴ Υ,, 5Π4}] ἀἴβοϊοβα ἰὑ56 1 τὸ Ὀ6 
μενον Οὐ ψοῦβαεὲ. ΤῸ ρ855 Ἰυδρτηοηὺ Ὀεΐογε νεϊρ ηρ 
ἴῃ6 ἀεΐεμος δραϊηδῦ ὕῃθ δοιηρ]αϊηῦ ψουϊα, {Π|Ὲ Ὺ 
ἐπουρσπῦ, ΡῈ αἰτορεῖμου ἱτηρίουβ ἀπα ἱστοὶ! ρίουβΒ. [ἴῃ 
ὑγυῦῃ, να ΤΊΔῪ βὰν [Πδὺ ἴΠ6 νΘΥῪ ροαβ ψου]α 06 ΔΏΡΤΥ 
1 νὰ 5ῃου]α ρου ἴῃς μι ΠΕ[ὺ ἴο ϑᾶν ἢΪ8. 58 Ὺ 
ὉΠ διροτεα, θαῖ 5Βῃου]α δον ΟἿ δἂγβ ἴο {Π6 ἀδἔεθη- 
ἀληὺῦ ΟΥ 5116 η6ὸ6 ἢΐτη,} δηὰ ὑπο οομπαάθηη ἢ), 

1 ΤῊΘ αὕὔϑοὶς 18. Πθθ οοῦγγιρύ. Τη6 ὑγδῃβἸαύϊοη τηθ γον 
δῖνοβ ὑπ ῬγΓΟΡΔΡΪ]Θ βθηβα οὗ ὉΠ ραββᾶρθ. 
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κεχειρωμένοι. ὥστε οὐ κατὰ τὸ δίκαιον καὶ τὸ 
νόμιμον καὶ τὸν ὅρκον τὸν δικαστικὸν φαίη τις ἂν 
γίγνεσθαι τὰς διαβολάς. εἰ δέ τῳ μὴ ἀξιόπιστοι 
δοκοῦσιν οἱ νομοθέται παραινοῦντες οὕτω δικαίας 
καὶ ἀμερεῖς ποιεῖσθαι τὰς κρίσεις, ποιητήν μοι 
δοκῶ τὸν ἄριστον ἐπάγειν τῷ λόγῳ εὖ μάλα περὶ 
τούτων ἀποφηνάμενον, μᾶλλον δὲ νομοθετήσαντα. 
φησὶ δέ, 
μήτε δίκην δικάσῃς, πρὶν ἄμφω μῦθον ἀκούσης. 

ἠπίστατο γάρ, οἶμαι, καὶ οὗτος ὡς πολλῶν ὄντων 
ἐν τῷ βίῳ ἀδικημάτων οὐδὲν ἄν τις εὕροι χεῖρον 
οὐδὲ ἀδικώτερον ἢ ἀκρίτους τινὰς καὶ ἀμοίρους 
λόγων καταδεδικάσθαι:' ὅπερ ἐξ ἅπαντος ὄ δια- 
βάλλων." ἐπιχειρεῖ ποιεῖν ἄκριτον ὑπάγων τὸν 
διαβαλλόμενον τῇ τοῦ ἀκούοντος ὀργῇ καὶ τὴν 
ἀπολογίαν τῷ λαθραίῳ τῆς κατηγορίας παραερού- 
μενος. 

Καὶ γὰρ ἀπαρρησίαστος καὶ δειλὸς ἅπας ὁ 
τοιοῦτος ἄνθρωπος οὐδὲν ἐς τοὐμφανὲς ἄγων, ἀλλ᾽ 
ὥσπερ οἱ λοχῶντες ἐξ ἀφανοῦς ποθεν τοξεύων, ὡς 
μηδὲ ἀντιτάξασθαι δυνατὸν εἶναι μηδὲ ὦ ιἀνταγωνί- 
σασθαι, ἀλλ᾽ ἐν ἀπορίᾳ καὶ ἀγνοίᾳ τοῦ πολέμου 
δι θείρεσθαι, ὃ ὃ μέγιστόν ἐστι σημεῖον τοῦ μηδὲν 
ὑγιὲς τοὺς διαβάλλοντας λέγειν. ἐπεὶ εἴ τίς γε 
τἀληθῆ κατηγοροῦντι ἑαυτῷ συνεπίσταται, οὗτος, 
οἶμαι, καὶ εἰς τὸ φανερὸν ἐλέγχει καὶ διευθύνει καὶ 
ἀντεξετάξει τῷ λόγῳ, ὥσπερ οὐδεὶς ἂν ἐκ τοῦ 
προφανοῦς νικᾶν δυνάμενος ἐνέδρᾳ ποτὲ καὶ ἀπάτῃ 
χρήσαιτο κατὰ τῶν πολεμίων. 
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σΟΠααο Ια ὃὈγ με βγϑὺ ρθε. 1 τᾶν θὲ βαϊά, ὑΠπ6π, [Πᾶν 
ΘΑ ΠΘΥ ἀο65 ποὺ δοοοσα ψ ἢ ννηδῦ 8 }8ῦ πα Ἰεραὶ, 
Δ ψμαῦ [ῃ6 υὙῸΥ5 ϑνθασ ἴο Ὧἀο. Βυιῦὺῦ 1 ΔηΥΡΟαΥ 
{ΠῚΠ}58 ὑΠπᾶῦ {116 Ἰαννρίνεῦβ, Ψ Ὸ τεσοιηπιθπα ὑμαΐ νεῖ- 
ἀἸοῖβ θ6 50 1υ8ῦ Δηα ᾿παράᾶγῖϊδ], ΤῈ ποῦ ροοῦ δυϊμουῖγ, 
1 5}4}} εἶζα ἴΠ6 ὕεϑβῦ οὗ ροοῖβ ἴῃ βυρρογῖ οὗ τὴν οοῃ- 
τε οη. ΕΗ τρᾶκΚο5 ἃ νΕΓῪ δΔατηγ80]6 ργοπουποδιηθηΐ 
---ἰπαεεά, ἰαγ5 ἀονῃ ἃ ἰανν----Οἡ ὕΠ|158 ροϊηΐ, βαγίηρ :} 

“ΝοΥὺ ρῖνε γοῦν νϑγαϊοῦ οσα θοῇ 514 65 γοὺ ἢθᾶγ.᾿ 

Ηε Κηεν, 1 βιρροβα, {κὸ Ἔνθύγοηςδ εἶδε, ὑπαὺ ὑπο ρἢ 
Π6γὰ ἃγΓ6 ἸΏΔΠΥ υπ]͵]υδϑὺ ὑπίηρο ἴῃ {Π|| ννονὶα, πούῃίηρ 
ὙΟΥΒΘ ΟΥ̓́ΠΟΤΕ υπ͵]υδὺ οδη 06 ἔοιιηα ὑμδη ἔου θη ἴο. 
ἴᾶνα Ὀ66η σοπαδιηθα απὐγῖεα δηα ππηῃεατά. Βαΐὶ 
{η15 18 Ἰυϑὺ νψῆδὺ ὑπΠ6 5 ΠΘΟΥ ὑγῖθ5 5 θεϑὺ ἴο 
ΔΟΟΟΙΏΡ 15}, Ἔχροβίηρ 6 βἰδηάεγθα ρούβοη υπίτίοα 
ἴο ἴπ6 δῆρσοὺ οἵ {πὸ ἤΕΑΤΟΡ δηα ργθοϊυαίηρ ἀεέεμος ὈγῪ 
116 ΒΘΟΥΘΟΥ οὗ ἢἰδ ἀοσυϑδιίοη. ' 

ΟΥ̓ οουζδα, 8}1 βυ ἢ ᾿θ ἢ ἅττα 4180 αἰβίηρεπυουβ δπὰ 
ΘΟΥΨΆΓΪΥ ; ὑΠῸῪ ἀο ποϊμϊηρ ἰῃ ἴπ6 ορεπ, Ὀυΐ 5ποοῦ 
ἔγοιη βοῖὴθ Βα ηρ-Ϊαοα οὐ οἴδμον, {πὸ βο] 16 ῦ8 ἴῃ 
ΔΙΩΡυΒἢ, 50 ὑΠαὖ [Ὁ 15. ᾿τηροβ581016 δἰῦπεν ἴο ἔδοβ ὑπ 6πὶ ΟΥ 
ἴο ἤρμὺ ἴποι, θυΐ ἃ τηδῃ τηυδβὺ ᾿εὖ Πἰτη56}} θ6 5]6ΐπ ἴῃ 
Π6]Ρ] 6581 658 8ΔΠ6 ἴῃ Ἰρῃμόβξδηςος οὗ ὑΠ6 σπάγδοῖον οὗ ὑῃ 8 
ΑΓ. Αμπα ὑΠι18 15 ὑΠ6 βυγεβδὺ ργοοῖῦ ὑπαῦ ὑῃεῦα ἰ5. 0 
ὑγαν ἢ ἰὴ ὑπὸ οἴογίθϑ οὗ βϑ]δηάθσουβ; [ῖὉγ 1 ἃ ἤδη ἰ8 
ΘοΟΠΒΟΙοΟυΒ ὑμαὺ 6 18 πηδκίηρ ἃ ἔστι ομᾶγρα, ὑΠᾶῦ πηλη, 
Ι ἴἀκε 1, ἀοουβ65 86 οὔδποι ἴῃ ρυθ]ς, υγίηρδ πὰ ἴο 
ὈΟΟΚ δηᾶ ρὶῖ5 Ὠἰτηβ6 1 ἀραϊηβῦ Πίστη ἴῃ ἃἀγρυτηαπὶ. Νὸ 
ΒΟΙΩΙΟΥ ψηῸ οδη νη ἴῃ ἔδιν ἤρῃῦ πηᾶκα8 86 οὗ 
ΔΙΥΩΡΌ 565 8Πη6 ὑγῖοκ5 ἀραίϊηϑὺ ὕΠ 6 ΘΠ ΘΙ. 

1 Του ὑΠ18 νϑῦβ νᾶ ἔγθαυθηῦν ᾳυοίοα 1 δηὐϊαυύν, 
108 δ ΠοΥΒ ΒΡ νγᾶ8 ἀπτπον ἀνθ ὑμθῃ, 8πα ἰῦ νγ88 νυ οῦβ]ν, 
αὐϊγὶ θυϊεα ἴἤο ῬΠοον] 68, Ηθϑιοα, δὰ Ρι θυ8. ὅθ Βουρκ, 
οεί. ἔψν. Ογαες. 11, Ὁ. 98. 
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Ἴδ δ᾽ Ν Ἁ ’ ’ ΝΜ . οἱ δ᾽ ἄν τις τοὺς τοιούτους μάλιστα ἔν τε 1: 
βασιλέων αὐλαῖς καὶ περὶ τὰς τῶν ἀρχόντων καὶ 
δυναστευόντων φιλίας εὐδοκιμοῦντας, ἔνθα πολὺς 
μὲν ὁ φθόνος, μυρίαι δὲ ὑπόνοιαι, πάμπολλαι δὲ 
κολακειῶν καὶ διαβολῶν ὑποθέσεις" ὅπον γὰρ ἀεὶ 
μείζους ἐλπίδες, ἐνταῦθα καὶ οἱ φθόνοι χαλεπώ- 
τεροι καὶ τὰ μίση ἐπισφαλέστερα καὶ αἱ ζηλοτυ- 
πίαι κακοτεχνέστεραι. πάντες οὖν ἀλλήλους ὀξὺ 
δεδόρκασι καὶ ὥσπερ οἱ μονομαχοῦντες ἐπιτηροῦσιν 
εἴ πού τι γυμνωθὲν μέρος θεάσαιντο τοῦ σώματος" 
καὶ πρῶτος αὐτὸς ἕκαστος εἶναι βουλόμενος παρω- 
θεῖται καὶ παραγκωνίζεται τὸν πλησίον καὶ τὸν 
πρὸ αὑτοῦ, εἰ δύναιτο, ὑποσπᾷ καὶ ὑποσκελίζει. 
ἐνθα ὁ μὲν χρηστὸς ἀτεχνῶς εὐθὺς ἀνατέτραπται 
καὶ παρασέσυρται καὶ τὸ τελευταῖον ἀτίμως 
ἐξέωσται, ὁ δὲ κολακευτικώτερος καὶ πρὸς τὰς 
τοιαύτας κακοηθείας πιθανώτερος εὐδοκιμεῖ" καὶ 
ὅλως ὁ φθάσας κρατεῖ: τὰ γὰρ τοῦ Ὁμήρου πάνυ 
ἐπαληθεύουσιν, ὅτι τοι 

ξυνὸς Ἐνυάλιος καὶ τὸν κτανέοντα κατέκτα. 

τοιγαροῦν ὡς οὐ περὶ μικρῶν τοῦ ἀγῶνος ὄντος 
ποικίλας κατ᾽ ἀλλήλων ὁδοὺς ἐπινοοῦσιν, ὧν 
ταχίστη καὶ ἐπισφαλεστάτη ἐστὶν ἡ τῆς διαβολῆς, 
τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ φθόνου ἢ μίσους εὐέλπιδα 3 
λαμβάνουσα, οἰκτρότερα δὲ καὶ τραγικὰ ἐπάγουσα 
τὰ τέλη καὶ πολλῶν συμφορῶν ἀνάπλεα. 

Οὐ μέντοι μικρὸν οὐδὲ ἁπλοῦν ἐστι τοῦτο, ὡς 1. 
ἄν τις ὑπολάβοι, ἀλλὰ πολλῆς μὲν τέχνης, οὐκ 
ὀλίγης δὲ ἀγχινοίας, ἀκριβοῦς δέ τινος ἐπιμελείας 

1 ὃ (μοῦ ἰῃ Ὀοβὺ ΜΩ5.) 8 πϑοθββαγυ ἴο ὕῃ8 Β6η86. 
2 εὐέλπιδα Ἠογνογάθῃ : εὐέλπιδος ΜΆ Ν. 
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ΕὸΡ ὑΠ6 τηοβῦ ρᾶγῦ, βς ἢ τἸηθῃ τηδὺ Ὀ6 866 διπ]ουϊηρ 

ΠΙρὴ ἔανουῦ ἰῃ ὑῃ6 οουγῖβ οὗ Κίῃρβ δῃά διμοὴρ ὑῃε 
ἔγθηα5 οὗ σονθυηουβ 8Πα ρυμο65, ΠΟΥ ΘΩΥΥῪ 15 ργοδῦ, 
ΒΌΒΡΙ ΟΙΟΠ5 Δ’6 σου} 658, Δα ΟΟΟΑ [005 ἔογ Παύνεῦυ δηα 
5Β]ΔΉ ΟἼΟΥ ἅτ ἔγεαυδηῦ. ΕΣ ΏΠΘΓΕ ΠΟΡΕ ΓᾺΠ5 Ἔν ὺ Πρ, 
Π6ΓΘ ΘΏΨΥ 5. ποσὰ Ὀἰζῦου, παῖδ οσῈ ἀδηρόΤοΟΙΙ5, ΔΠα 

ΤΙ νΑΙΤΎ τογῈ οὐπηΐηρ. Α]] εγα ομα ἃποῦμευ βῃΔΥΡΙῪ 
8δηα Κεαρ ναΐσῃ 1κὸ ρ]ααϊαΐοτβ ἰο ἀεἰεοῦ βοὴ ρᾶῦΐ 

οὗ {πε θοάγ ὄἜχροβεα. Ἐνεγγοῃθ, νὶβιϊηρ ἴο Ὀ6 ἢγδὶ 
Ὠἰμαβο] ἢ, βϑῆονεβ οὐ εἴροννβ 5. πεϊρῇθουν ουὖ οἵ ΠΪ5 
ΨΨΑΥ δηά, [ἢ ἢ οδη, 5] Υ}}Υ ρὰ}}5. ἀν ΟΥ̓ Ά ὑχ]ρ5 ὕρΡ ὑδπ6 
ΙΔ 8ἃεδα. ἴῃ {8 ΨΥ ἃ ρΟΟα τηδὴ ἴβ Β|ΠΩΡῚΥ 
ἀρϑοὺ δια ὑμγονη δὖ ὑπμ6 βἰαγί, δηὰ βπ8}}ν τπγυβῖ οἱ 
ἴῃ6 σουτβα ἴῃ ἀίθρταςα, Ψ Ὦ1]6 οὴΘ Ψψ|0 ἰ5 Ὀαύθευ 
γΕΙΒΕα ἰπ ἢαΐϊευν δπα οἰθνουεῦ δὖ βΒ00} υπ δῦ 
ΡΓδούίοοβ νπ5. ἰὴ ἃ ψοτὰ, [Ὁ 15 “ἀ6ν1}}] ἴδκε {ῃ6 
ΠΙπατηοβῦ !᾿ ; ἔον {Π6 0 αυΐϊΐε οοηῆτιῃ Ηομλοτ᾿ 5 βαυϊηρ': 

““πηρδυ ϊα] νὰν 86418 514 γ6 ἴο ὑπ6 5]. 1 

50, 45. ὑΠ6ὶγ σομῆϊοῦ 15. ῸΓ ΠΟ 5118]}] βίαϊκε, ἴδ ὑπῖηκ 

ουὖ 4}] βογῖβ οὗ νγᾶγβ ἴο ρεῖ αὖ δᾶϑῇῃ οὐδε, οὐ νη ἢ 
[Π6 αυϊοκαοβῖ, ὑπουρὴ τηοϑὺ ρδυ]οιιβ, Τοδα 15. 5] Πα Θυ, 
νγΠοἢ ἢδ5 ἃ μοροία! Ῥαρίπηϊηρ ἴῃ ΘΝ ΟΥ Βαϊτοα, 
Ῥυΐὶ Ἰ6Θδα5 ἴο ἃ 5ΟΙΤΥ, ὑγαρίο δῃαϊηρ, ραβεῖ ν ἢ ΠΔΗΥ 
δοοϊθηΐβ. 

Υοἵ {Π|5 15 ποῦ δὴ ᾿ἱπβὶρηϊβοδπῦ οὐ ἃ 51π1ρ]6 ἰιίηρ, 
Δ5 ΟὯ6 τηϊσῃῦ ΒΌΡΡΟΒΕ ; [Ὁ γααυΐτοβ τσ ἢ 5Κ1}}, πὸ 
0016 Βητονγάηθβθ, ἃπα βοηβ ἄδρταα οὗ οἷοβε εἴυαγ. 

1 Πιαά 18, 309. 
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δεόμενον οὐ γὰρ ἂν τοσαῦτα ἔβλαπτεν ἡ δια- 
βολή, εἰ μὴ πιθανόν τινα τρόπον ἐγίνετο: οὐδ᾽ ἂν 
κατίσχυε τὴν πάντων ἰσχυροτέραν ἀλήθειαν, εἰ 
μὴ πολὺ τὸ ἐπαγωγὸν καὶ πιθανὸν καὶ μυρία ἄλλα 
παρεσκεύαστο κατὰ τῶν ἀκουόντων. 

Διαβάλλεται μὲν οὖν ὡς τὸ πολὺ μάλιστα ὁ 
τιμώμενος καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ὑπολειπομένοις 
αὐτοῦ ἐπίφθονος." ἅπαντες γὰρ τῷδ᾽ ἐπιτοξάξον- 
ται καθάπερ τι κώλυμα καὶ ἐμπόδιον προορώμενοι, 
καὶ ἕκαστος οἴεται πρῶτος αὐτὸς ἔσεσθαι τὸν 
κορυφαῖον ἐκεῖνον ἐκπολιορκήσας καὶ τῆς φιλίας 
ἀποσκευασάμενος. οἷόν τι καὶ ἐπὶ τοῖς γυμνικοῖς 
ἀγῶσιν ἐπὶ τῶν δρομέων γίγνεται: κἀκεῖ γὰρ ὁ 
μὲν ἀγαθὸς δρομεὺς τῆς ὕσπληγγος εὐθὺς κατα- 
πεσούσης μόνον τοῦ πρόσω ἐφιέμενος καὶ τὴν 
διάνοιαν ἀποτείνας πρὸς τὸ τέρμα κἀν τοῖς ποσὶ 
τὴν ἐλπίδα τῆς νίκης ἔχων τὸν' πλησίον οὐδὲν 
κακουργεῖ οὐδέ τι τῶν κατὰ τοὺς ἀγωνιστὰς 
πολυπραγμονεῖ, ὁ δὲ κακὸς ἐκεῖνος καὶ ἄναθλος 
ἀνταγωνιστὴς ἀπογνοὺς τὴν ἐκ τοῦ τάχους ἐλπίδα 
ἐπὶ τὴν κακοτεχνίαν ἐτράπετο, καὶ τοῦτο μόνον 
ἐξ ἅπαντος σκοπεῖ, ὅπως τὸν τρέχοντα ἐπισχὼν 
ἢ ἐμποδίσας ἔπιστομιεῖ, ὡς, εἰ τούτου διαμάρτοε, 
οὐκ ἄν ποτε νικῆσαι δυνάμενος. ὁμοίως δὲ τούτοις 
κἀν ταῖς φιλίαις τῶν εὐδαιμόνων τούτων γίνεται" 
ὁ γὰρ προέχων αὐτίκα ἐπιβουλεύεται καὶ ἀφύλακ- 
τος ἐν μέσῳ ληφθεὶς τῶν δυσμενῶν ἀνηρπάσθὴη, οἱ 
δὲ ἀγαπῶνται καὶ φίλοι δοκοῦσιν ἐξ ὧν ἄλλους 
βλάπτειν ἔδοξαν. 

Τό τε ἀξιόπιστον τῆς διαβολῆς οὐχ ὡς ἔτυχεν Ἰὰ, 

1 τὸν δ] : τῷ ΜΆ Ν. 39 τῶν ΟδΡμ95 : τοῦ Μ55. 

3474 

12 



ΞΙΑΝΌΕΕ 

Εὸγ 5δη αν ψγου]Ἱα ποὺ ἀο 8580 τσοῇ δΠάστὴ ἰἢ ἰδ 6 γα 
ποῦ 56εἷ δίοοῦ ἱπ ἃ μ]διιϑὶθ]α ψᾶγ, δπὰ [ἢ ψουϊά ποῖ 
ΡΓΘν 41] ονϑῖ ὑγυΐῃ, [Πδ΄ 15 ΒΙΓΟΠΡῸΣ [ἤδη 4}1] εἶδα, 1 1 
αΙά ποῦ δϑϑυγηθ ἃ μίρῇ ἄδρτεςα οὗ αἰ γσδοϊνοηθββ δπα 
ΡΙΔυΒ  ὈΠΠ1Υ μα ἃ ὑμπουβαηα ἰπίηρβ θθβϑίαθ ἴο αἴβαστῃ 
15 ἨΘΑΓΘΙΒ. 

ΟΘΠΘΡΆΙΙΥ Βρϑδκίηρ,, 5]δ ον 15 πηοϑῦ οὔθ αἰγεοϊοα 
ἀραϊηδῦ ἃ ΤΩ ὙΠΟ 18 ἴῃ ἔδνου" πα οὐ [ἢ}ϊ5 δοσουῃῦ 15 
νίεννεα ψἹὉ}} ΘΩΥΥ ὈΥ ἴποβα ἢ6 ἢδ8 ρυΐ Ὀεῃϊπμα ἢΐμη. 
ΤἼΘΥ Δ}} αἰγεοῦ {πεῖν 885 δ ΐτα, τερδγαϊηρ ἢΐτη ἃ 8 
ἃ Πιπάταπος πα ἃ βϑῇυιῃ)ηρ-Ὀ]Οοςοκ, πα ϑαο ἢ ομα 
Ἔχρθοῖβ ἴο θὲ ἢγθι Ὠἰτηβοὶῦ ἤθη 6 [88 τουϊεα 5 
σΠοΥ ἀπα ουδίοα Πἴμλ ἔσοπη ἴανουσ.0 ϑοιηοϊηίηρ οὗ 
τῆς βάπὴ6 βογῦ Ὠᾶρρδῃβ ἰῃ ἰῃς δὐῃ]εῦς ρσάηη65, ἴῃ ἔοοῦ- 
ΤΆΩ65. Α ρορᾶ ΤΌΠΠΘΥ ἔσο ἴΠ6 τηοτηθηΐ ὑπαὺ {πε 
1Π6 Ῥαυτῖον [4115 1 ὑπ Κα οὔ]γ οὗ ρσεύιίπρ, ἰουνναγά, 568 
ἢ τη οἢ πε ἢηΐβῃ δηαὰ οουηΐα Οἢ ἢἰβ ἰδθρ8 ἴο 
ΜΠ ἴου ἢΐμα ; ἢς ὑπογοίοσε ἀοθβ ποῖ πιοϊθϑῦ {Π6 τδῃ 
πεχὺ ἴο πὶ ἰῇ ΔΩΥ ΨΔΑΥ ΟΥ̓ του ]6 Πΐμη56] δἷ 4]} 
δρουῦ ἴῃς οσοηίοϑίδηϊθΒ. Βυΐ δὴ ἱπέθυϊοσ, ὑπβροτγῦβ- 
ΤΏΔ ΠΗ] Κα οοπρού ον, ΔΡραπαοηΐηρ 411] ἢορῈ ᾿αᾶβθᾶ οῃ 
ἢϊ8 Βρεεα, τεβογῖβ ἴο οόοόοκεὰ ψόῦΐ, δῃὰ ἴῃ ΟἾΪΥ 
ΓΠΐπρ 'π ἴῃς νοῦ] ἢδ ὉΠ κΚ8 οὗ 15. οαϊυϊηρ οὔ᾽ [ῃς 
ΓΌΠΠΟΡ ὈΥ Ποϊαϊηρ οὐ ὑτρρίηρ Ὠΐμα, ψ ἢ ὑῃ6 ά68 
ὑπαῦ 1 δ 5ῃου]ά [81] ἰπ [5 6 ψου]ά πανὸσ Ὀ6 80]68 
ἴο νη. 80 ἱΐ 15 νν ἢ ἴῃς ἔτ 5815 οὗ [Π6 τσ γ. 
ΤἼΏδ τδη ἴῃ {πε ᾿Ἰεδᾷ 15 Του ἢ ὑΠ6 ορ]εοῖ οὗ ρ]οῦϑ, 
δΔηα 1 οδυρῇῃΐ οὔ ἢΠ15 συδγαά ἴῃ ἴῃ6 πιίαδὺ οὗ 8. ἴο68, 
ἸιῈ 15 τηδθ αὐνᾶὺ ν 1}, 116 ΤΠΘῪ γα ἘΠ ο 5 6α 8Δπα 
ἃτε ὑβουρῆν γον Ὀδοδυβα οὗ ἴη6 ἤᾶττὰ ἴποῪ 
Δρρδαγβα ἴο με ἀοίηρ ἴο οἴ 615. 

Α58 ἔογ ἴΠδ νϑυιϑι τὰς οὗὨ ὑΠεὶ} 514 46 ν, οδ] αμη- 

1 Ἄδοθϑ ψϑγο βίαγιβα ἴῃ δηύαυ ν ὈΥ ὕΠ6 ἀτορρίηρ οὗ ἃ 
ΓῸΡΘ ΟΥ̓ Ὀδν. 
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ἐπινοοῦσιν, ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ τὸ πᾶν αὐτοῖς ἐστιν 
ἔργον δεδοικόσι τί προσάψαι ἀπῳδὸν ἢ καὶ 
ἀλλότριον. ὡς γοῦν ἐπὶ πολὺ τὰ προσόντα τῷ 
διαβαλλομένῳ πρὸς τὸ χεῖρον μεταβάλλοντες 
οὐκ ἀπιθάνους ποιοῦνται τὰς ,κατηγορίας, οἷον 
τὸν μὲν ἰατρὸν διαβάλλουσιν ὡς φαρμακέα, τὸν 
πλούσιον δὲ ὡς τύραννον, τὸν τυραννικὸν δὲ ὡς 
προδοτικόν. 

Ἐνίοτε μέντοι καὶ ὁ ἀκροώμενος αὐτὸς ὑπο- 
βάλλει τῆς διαβολῆς τὰς ἀφορμάς, καὶ πρὸς τὸν 
ἐκείνου τρόπον οἱ κακοήθεις αὐτοὶ ἁρμοζόμενοι 
εὐστοχοῦσιν. ἢν μὲν γὰρ ξηλότυπον αὐτὸν ὄντα 
ἴδωσι, Διένευσε, φασί, τῇ γυναικί σου παρὰ τὸ 
δεῖπνον καὶ ἀπιδὼν ἐς αὐτὴν ἐστέναξε, καὶ ἡ 
Στρατονίκη πρὸς αὐτὸν οὐ μάλα ἀηδῶς. καὶ ὅλως 
ἐρωτικαί τινες καὶ μοιχικαὶ πρὸς αὐτὸν αἱ δια- 
βολαί. ἢν δὲ ποιητικὸς ἦ καὶ ἐπὶ τούτῳ μέγα 
φρονῇ, Μὰ ΔΙ ἐχλεύασέ σου Φιλόξενος τὰ 
ἔπη καὶ διέσυρε καὶ ἄμετρα εἶπεν αὐτὰ καὶ 
κακοσύνθετα. πρὸς δὲ τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόθεον 
ὡς ἄθεος καὶ ἀνόσιος ὁ φίλος διαβάλλεται καὶ 
ὡς τὸ ἕω πα ὠθούμενος καὶ τὴν πρόνοιαν 
ἀρνούμενος" ὲ ἀκούσας εὐθὺς “μύωπι διὰ 
τοῦ ὠτὸς τυπεὶς διακέκαυται ὡς τὸ εἰκὸς καὶ 
Ἰρημνωμξοι τὸν φίλον οὐ περιμείνας τὸν ἀκριβῆ 

χον. ὅλως γὰρ τὰ τοιαῦτα ἐπινοοῦσι καὶ 
τρια ἃ μάλιστα ἴσασιν ἐς ὀργὴν δυνάμενα 
προκαλέσασθαι τὸν ἀκροώμενον, καὶ ἔνθα τρωτός 
ἐστιν ἕκαστος ἐπιστάμενοι, ἐπ᾽ ἐκεῖνο τοξεύουσι 
καὶ ἀκοντίζουσιν ἐς αὐτό, ὥστε τῇ παραυτίκα 
ὀργῇ τεταραγμένον μηκέτι σχολὴν ἄγειν τῇ 
ἐξετάσει τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ κἀν θέλῃ τις 
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ΠίαλοΥΒ ΔΓ6 ποῦ σδγ6 1655 ἴῃ ὑΠηΚίηρ ουὖὐ ὑῃαΐ ροϊπῦ ; 
411 ΠΕΙΡ ὑοῦ οοηΐγαβ οἡ 1ΐ, ἴῸΓ ΤΠ6Υ ἃγὰ αἴγαϊα ἴο 
Ρυῦ ἴῃ δηυτῃΐηρ ἀἰδοογάδηῦ ΟΥ Ἔνθ ἱστα]θναπῖ. ΕῸΓΣ 
ΘΧΘΙΏΡ]6, [ΠΥ σἜΠΘΓΑ ΠΥ ταᾶκα ὑπ6ὶΡ ομᾶγραβ ΟΥ̓ 1016 
Ὀγ ἀϊδιογιϊπρ' [Π6 τὰ] αὐ ρυῦθβ οὗ ὑΠ6 τὰᾶπ ἴΠΕῪ 8.6 
βδηάουίηρ, Τῆι ΠΟΥ ᾿πδίπυδία ὑπαῦ ἃ ἀοοίογ 8 ἃ 
ΡῬοΟΪβομου, ὑπαὶ ἃ στο ἢ τηδῃ ἰ5 ἃ ψουϊα- 06 το άγο,, ΟΥ̓ 
ὑπαῦ ἃ σουΣ 6 Υ 5 ἃ ὑγαϊ του. 

ϑοιηθυῦτηδβ, μονγανεσ, ὑΠ 6 ΠΘΆΓΟΥ Ὠἰτη56 1} βυρσραϑῦβ 
16 5ἴατγεϊπρ- οὐ ἔογν 5] πάδσ, δπα ἴπ6 Κπᾶναβ αὐΐαίῃ 
{πεῖν δμα ὈΥ δάδριυϊπρ' ὑποιηβαῖναβ ἴο ἢΐβ “]ἸΒροβι τοι. 
ΠῚ 1Π6Υ 566 [Πδὺ Πα ἰ5 1Ἔεδίουβ, [6 Ὺ βᾶγ : “δ εἰριδα 
ἴο γοῦν ψίΐδ ἀυγίπρ αἰ ΠΠΟΥ πα ραζεα αἱ Ποὺ δηάᾶ 
βίσῃεά, δπά ϑίταϊοηϊοθ νγᾶθ ἢοῦ νεῦῪ αἰβρ]εαβεα ψ ἢ 
Π1π.᾿ [Ιπὶ ϑβῃοτῖ, πε οἤαῦρεβθ ὕΠ6Ὺ τηᾶκα ἴο ἢΐμη ἃΓ6 
βᾶβ64 οἡ ρᾶϑϑίοῃ δῃα {]]ΠΔ|οἰῦ Ἰονθ. [1 μα ἢδ8 ἃ θεηΐ 
ἔογ ρΡοεῖσυ ἂπᾶ ργίἄεβ Ὠΐπηβθ]  οἡ ἰΐ, ὕΠ6Ὺ 587 : “Νο, 
ἱπάθθα ! ΡὨΠ]οχοηυβ τηδάδ6 ἔμ οὗ γοὺν νϑυβθ8, ρυ]εὰᾶ 
ΤΠ θὰ ἴο ρίθοαβ δηά βαἱά ἰῃδὺ ὑπδῪ ψου]α π᾿ ἢ βοδη πὰ 
ψεγῈ  γο ΘΑ] σοταροβαα. ΤῸ ἃ ρίοιι, ΚὍΌΟΙ]Υ τδη 
ἴΠ6 εἐἤᾶῦρα 15 ᾿ηδάβ ἱπαὺ 18 ἔγίθ μα 15 ροα]688 δῃά 
ἱπηρίου δ, ὑῃαῇ ἢδ το]θοῖβ αοα δπα ἀδθηΐϊθβ Ῥγονίάθηςα. 
ΤΠαγδαροη ἴῃς τη, βἴυμηρ ἴῃ πε Θδγ, 80 ἴο βρεάᾷκ, 
Ὀγ ἃ ρααῆγν, σεὺβ ὑΠπουο ΡΉΪΥ ΔΠΡΤΥ, 88 15 πδίαγαὶ, Πα 
ὕΌΓΠ5 ἢ15. ὑδοκΚ οἡ 5 ἔτ μα ψἱπουΐ ἀυναϊἰηρ ἀαἤηϊΐα 
Ρτοοῦ. [ἢ ββοτγῖ, 86} ὑβίπκ ουὖῦ ἀπά 88ν ὑπ6 βοτὶ οὗ 
ὉΠὶηρ ὑπαὶ ὕΠ6Υ Κπον ἴο θὲ θεϑὺ ἀἀαριοα ἴο ργόονοκθ 
6 ΠΘΑΥΟΥ ἴο ΔΗΡΟΓ, δπᾶ 85 ὑπεν Κηον [6 Η]866 
ὙΠ ογῈ Θ8 6 ἢ οδῃ μὲ ψουπάδά, Π6Υ βῃοοῦ ΠΕΡ ΦΥΤΟΥ͂ 5 
8δηα ὕπγονν ὑΠπαὶνγ ϑρϑᾶῖβ δὖ ἰἴΐ, 80 ὑπὸ {ΠΕ ῚῚ ὨΘΔΑΓΕΓ, 
γόον οὔ Πἷ8 Ραϊδῃοα ὈγΥ βϑυδάσῃ δῆσον, Ψ}}]} ποῖ 
ὑπογεαῖθεν μὲ ἔγεα ἴο σεῦ αὖ ὑπ ὑτυτῃ ; ἱπάεεά, μον- 
ἜΝΕΥ τηοἢ ἃ 5] ἀθγεα Ἰᾶῃ τὺ νψναηῦ ἴο ἀεΐεπα 
Πγη56}, ἢ6 Ψ1}] ποὺ Ἰοὺ Πΐμπη ἀο 5850, Ὠφοᾶιβε ᾿ς 15 
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ἀπολογεῖσθαι, μὴ προσίεσθαι, τῷ παραδόξῳ τῆς 

ἀκροάσεως ὡς ἀληθεῖ προκατειλημμένον. 
᾿Ανυσιμώτατον γὰρ τὸ εἶδος τῆς διαβολῆς τὸ 

ὑπεναντίον τῆς τοῦ ἀκούοντος ἐπιθυμίας, ὁπότε καὶ 
παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ Διονύσῳ ἐπικληθέντι ἐγένετό 
τις ὃς διέβαλλε τὸν Πλατωνικὸν Δημήτριον, ὅτι 
ὕδωρ τε πίνει καὶ μόνος τῶν ἄλλων γυναικεῖα οὐκ 
ἐνεδύσατο ἐν τοῖς Διονυσίοις" καὶ εἴ γε μὴ κληθεὶς 
ἕωθεν ἔπιέ τε πάντων ὁρώντων καὶ λαβὼν ταραν- 
τινίδιον ἐκυμβάλισε καὶ ὶ προσωρχήσατο, ἀπολώλει 
ἂν ὡς οὐχ ἡδόμενος τῷ βίῳ τοῦ βασιλέως, ἀλλ᾽ 
ἀντισοφιστὴς ὧν καὶ ἀντίτεχνος τῆς Πτολεμαίον 
τρυφῆς. 
Παρὰ δὲ ̓ Αλεξάνδρῳ μεγίστη ποτὲ πασῶν ἦν 

διαβολή, εἰ λέγοιτοϊ τις μὴ σέβειν μηδὲ προσκυνεῖν 
τὸν ̓ Ἡφαιστίωνα' ἐπεὶ γὰρ ἀπέθανεν Ἡφαιστίων, 
ὑπὸ τοῦ ἔρωτος ᾿Αλέξανδρος ἐβουλήθη προσθεῖναι 
καὶ τοῦτο τῇ λοιπῇ μεγαλουργίᾳ καὶ θεὸν χειρο- 
τονῆσαι τὸν “τετελευτηκότα. εὐθὺς οὖν νεώς τε 
ἀνέστησαν αἱ πόλεις καὶ τεμένη καθιδρύετο καὶ 
βωμοὶ καὶ θυσίαι καὶ ἑορταὶ τῷ καινῷ “τούτῳ 
θεῷ ἐπετελοῦντο, καὶ ὁ μέγιστος ὅ ὅρκος ἦν ἅ ἅπασιν 
Ἡφαιστίων. εἰ δέ τις ἢ μειδιάσειε πρὸς τὰ γινό- 
μενα ἢ μὴ φαίνοιτο πάνυ εὐσεβῶν, θάνατος 
ἐπέκειτο ἡ ἡ ζημία. ὑπολαμβάνοντες δὲ οἱ κόλακες 
τὴν μειρακιώδη ταύτην τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἐπιθυμίαν 
προσεξέκαιον εὐθὺς καὶ ἀνεξωπύρουν ὀνείρατα 
διηγούμενοι τοῦ ᾿Ηφαιστίωνος, ἐπιφανείας τινὰς 
καὶ ἰώματα προσάπτοντες αὐτῷ καὶ μαντείας ἐπι- 

1 ἦν διαβολή, εἰ Χεγοῖῦθς Α.Μ.Η. : ἂν διαβολὴ λέγοιτο, εἰ 
ἕλοιτο ΜΒΝ. 
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Ργα)υαϊοοα Ὀγ ἴΠ6 βυγργίβίηρ παΐατε οἵ ψῃδῦ ἢθ6 [85 
Ποαγά, 78 85 1 [Πᾶὖ ταδάς [ζ ὑτια. 
Α νεϑῦγ εἰεοῦνε ἔοστη οὗ 5] πα ὺ 8 [Π6 ομα ὑμαῦ ἰ5 

μαβεα οἱ ορροβί οη ἴο ἴΠ6 Πεδδγευ 5 ἰϑϑίθθ. ΕῸΥΣ ἰπ- 
βίδῃςθ, ἴῃ ἰῃ6 οσουτὶ οὗ ἴῃς ΡῬίο]θιΥ ψῆο νν85 οδ]] δα 
ὨΙοηγβι85 1 ΓΠΘΓ6 ννᾶϑ ὉΠΟ6Β ἃ Π18 γγῃ0 δοουβεα ])ειηε- 
ἰσῖα5, 6 Ρ]αϊοπία ΡΠ] οβορῆ θυ, οἵ ατπκίηρ ποίηϊπρ 
Ρυὺ ναῖεϑυ δηᾶ οὗ μεΐπρ' [Π6 ΟὨΪΥ ρεύβοῃ ψῆο αἀϊα ποὶ 
ὙνΕΔΥ ΟΠΊΘη᾽ 5 ΟΪοῦμο5 ἀυγίπρ ἴῃς ἔεαβὶ οἵ ΠΙομγβαβ. 
1 Ἰδεσαεύσιαβ, οα θεΐηρ βεηῦ ἴον δᾶῦὶγν ὑΠ6 ποχῦ τότ ῃ- 
ἵπῷ;, Πδᾶα ποῦ ἀστηκ νν πα ἰπ νον οὗ δνεσυθοαν δμὰ 
ἢδα ποῦ ραΐ οπ ἃ {πῃ ρσοννη ἃπα ρ]αγϑα [ἢς σγτῃθα]5 
84 ἀὰπορα, ἢ6 ψου]Ἱά ἢᾶνε θεθη ραΐ ἴο ἀφδαΐῃ ἔογ ποῖ 
ΠΗ κίηρ ἴΠε Κιίηρ᾽Β τροὰᾶς οὗ Ἰ1ἴε, ἀπὰ Ρεΐηρ ἃ οὐὔτἰς πα 
δ. ορροπεηὺ οὗ ῬιοΙ γ᾽ 5 Ἰυχυτγ. 

ἴῃ {δε Ἄοουγῦ οὗ ΑἸεχαπάθν ἰδ ννγὰβ οποςα ἴῃς στιεαϊοοὶ 
οὗ 4}1] 5] πάδθγοιβ σῇδυρεβ ἴο 88Υ ἰδαὺ ἃ τηδῃ α]Ἰα ποῖ 
γν Οὐϑἢΐρ ΗΘ ρμδϑϑίοη οὐ Ἄνθη τη8Κ6 οροίβϑαποςα ἴο ἢΐπὶ 
- ἴον αἴϊεν ἴῃς ἀδδαῖῃ οὗ ΗερδοβἝοη, ΑἸΘχαπμα δ  [ῸΓ 
ἴῃς Ἰονε δ Ῥογὲ πἰπτη ἀδζεστηϊπθα ἴο 844 ἴο 58 οἴ ὺ 
στοαὶ ἔδαῖβ ἰῃαῦὺ οὗἨ δρροϊπίίπρ [ῃ6 ἀ6Δα τηδῃ ἃ ροά. 
50 [86 οὐτ168 δ ὁποα Ἔγεοϊβα [θιρ]65; ρ]οῖβ οὗ στουπα 
ΨΟΓΘ σοηδοογζαϊθα ; δἰΐασβ, βϑδουῆςεβ δηα ἔδαβίβ ὑγεῦα 
Θβ[ Δ] 158ῃ6α ἴῃ ὨοΠοὺΣ οὗἉ [ἢ]58 πὲνν σοά, δπα δνοτυ- 
θοάγ᾽ 5 βἰσοηρεδὺῦ οἀὔῃ νᾶβ “ΒΥ Ηερἢδοβοη.᾽ [ἢ 
ΔΏΥΟΠΘ 512116α δ ψμαὶ ννεηῦ οἡ Οὗ ἔϑι]εα ἴο βεειη 
αυϊϊα τανογθηῦ, ἴῃ6 ρθη ῥγαβοῦροα ννὰ8 ἀθδζίῃ. 
Τῆς ἢαϊίογενβ, τακίησ ΠοϊΪα οὗ {158 οἴ" 1] 15) ραβϑίοῃ 
οὗ ΑἸΘχαμπα θυ β, αῦ πος Ὀερᾶῃ ἴο ἔδεα 1 δηᾶ ἴδῃ ἰΐ 
ἰηΐο ἤἥδκμηθ ὈΥ [6] ἀρουῖ ἀγεδπβ οὗ Ἡδρηδεβίίοῃ, 
ἴω ὑπαῦ ψΑΥ βου ίηρ ἴο Ὠΐπὶ ν] δ᾽ ζαϊϊομ5 ἀπ ΟἰΓ65 
8 Πα δοογθαϊτπρ Πίστη νὴ] Ργορῃεοίθβ ; πα δὖ ἰδβῦ 

1 ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ Ῥιοϊθίην ΑὐυΪδίοβ, ἔδύμον οἵ ΟἸδοραῦῖγα, ψῇο 
βύγ θα Ὠϊπηβο 1 “ ὑΠ6 ον 1 οηγβιι8.᾽ 
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φημίζοντες" καὶ τέλος ἔθυον παρέδρῳ καὶ ἀλεξι- 
κάκῳ θεῷς ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἥδετό τε ἀκούων 

΄-“ ζω ’ 

καὶ τᾶ τελευταῖα ἐπίστευε καὶ μέγα ἐφρόνει 
“ “ , 

ὡσανεὶ οὐ θεοῦ παῖς ὧν μόνον, ἀλλὰ καὶ θεοὺς 
“ ’ ’ ζω 

ποιεῖν δυνάμενος. πόσους τοίνυν οἰώμεθα τῶν 
᾿Αλεξάνδρου φίλων παρὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἀπο- 

“ ’ λαῦσαι τῆς Ηφαιστίωνος θειότητος, διαβληθέντας 
ὡς οὐ τιμῶσι τὸν κοινὸν ἁπάντων θεόν, καὶ διὰ 

“ ᾿Σ , Κ᾿ ἴω , 2 , 
τοῦτο ἐξελαθέντας καὶ τῆς τοῦ βασιλέως εὐνοίας 

᾿Ὶ ᾿ ΄“ . 

ἐκπεσόντας; τότε καὶ ᾿Αγαθοκλῆς ὁ Σάμιος 
“ 3. 7 Ἁ 4 3 

ταξιαρχῶν παρ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ τιμώμενος παρ 
αὐτοῦ μικροῦ δεῖν συγ θα ρχ λέοντι διαβληθεὶς 
ὅτι δακρύσειε παριὼν τὸν Ἡφαιστίωνος τάφον. 
3 3 3 ’ὔ Ν [ο ,ὔ ’ 
ἀλλ᾽ ἐκείνῳ μὲν βοηθῆσαι λέγεται Περδίκκας 
ἐπομοσάμενος κατὰ πάντων θεῶν καὶ κατὰ 
ς ,ὔ] τέ δ} “ ’ὔ ἰς έ Ηφαιστίωνος, ὅτι δὴ κυνηγετοῦντί οἱ φανέντα 
3 “ Ν δ᾽ ᾿ “ 3 - 3 7 ἐναργῆ τὸν θεὸν ἐπισκῆψαι εἰπεῖν ᾿Αλεξάνδρῳ 
φείσασθαι ᾿Αγαθοκλέους" οὐ γὰρ ὡς ἀπιστοῦντα 

» ς : Ἁ [ΟῚ Ὁ 3 Ν ζω , 

οὐδὲ ὡς ἐπὶ νεκρῷ δακρῦσαι, ἀλλὰ τῆς πάλαι 
συνηθείας μνημονεύσαντα. 

ς 

Η δ᾽ οὖν; κολακεία καὶ ἡ διαβολὴ τότε μάλιστα 
4 5᾿ Ν Ν 9 , ’ὔ χώραν ἔσχε πρὸς τὸ ᾿Αλεξάνδρου πάθος συντι- 

θεμένη: καθάπερ γὰρ ἐν πολιορκίᾳ οὐκ ἐπὶ τὰ 
ὑψηλὰ καὶ ἀπόκρημνα καὶ ἀσφαλῆ τοῦ τείχους 
προσίασιν οἱ πολέμιοι, ἀλλ᾽ ἡ ἂν ἀφύλακτον τι 
μέρος ἢ σαθρὸν αἴσθωνται ἢ ταπεινόν, ἐπὶ τοῦτο 
πάσῃ δυνάμει χωροῦσιν ὡς ῥᾷστα παρεισδῦναι 
καὶ ἑλεῖν δυνάμενοι, οὕτω καὶ οἱ διαβάλλοντες ὅ 

ΕΥ̓ 9 ἣ » ῬᾺ “ ς “ ᾿ τι ἂν ἀσθενὲς ἴδωσι τῆς ψυχῆς καὶ ὑπόσαθρον καὶ 
εὐεπίβατον, τούτῳ προσβάλλουσι καὶ προσάγουσι 

1 δ᾽ οὖν Α.Μ.Η. : γοῦν ΜΝ. 
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πον Ὀαρδη ἴο βδουῆσε ἴο Ὠΐπη ἃ5. ““ (οδα]αΐον ̓  ἃπά 
ςς ϑανὶοαν  } ΑἸοχαπέοι κοα ἴο ᾿θὰν 411} {Πϊ15, πα 
αὖ Ἰεηρῦ μα] ανεα 1, ἃπα νγὰ8 νϑῪῪ ρῥγουα οὗ ἢϊμη- 
561 ἰοῦ θεῖπρ, 85. ἢῈ ἐπουρῦ, ποῦ οἷ {πε β5οη οὗ 
ἃ σοα Ραυΐῦ 4150 4016 ἴο τβᾶϊκα ροάβ. Κ,Ὲ]1], ἢονν τἸηϑῃν 
οἵ ΑἸεχαηάθγ᾽ β ἔγίεπάβ, ἀο γοὰ ϑᾳρροβε, τεαρεα {ες 
τεβυ]ῖβ οὗ Ηρ δαϑύϊοη᾽ 5 ἀἰνπιῦν ἀυγίηρ Πὰῦ ρετγοά, 
᾿Πγουρὴ Ῥεΐπηρ δοουβεα οὗ ποῖ Ἰιοπουγίηρ Π6 υπὶ- 
νΘΥ541] ροά, δηα Θοῃβοα θην Ρεΐπρ Ρδηβηθα ἂπᾶ 
ἀεργίνεα οὗ πε Κίηρ᾽β δνουῦ ἢ [ὑ νᾶβ ὕπδθη {παῖ 
Αραϊῃοοϊοθ οὗ ϑδαϊηοβ, ομα οὗ ΑἸδχδηαδυβ οαρίδὶηβ 
ψνἤοτη Πα οϑὑθεπγχεα ᾿ἱρσὮΪΥ, οᾶτὴθ ΠπΘὰῚ θεΐηρ 5ῃπῦ ὕ0 
ἴῃ ἃ ᾿ἰοπ᾿5 ἄἀθδῃ βϑοᾶυβδα ἢ6 ννὰβ σῃμάγρεα νἱῦἢ νην; 
ψνορὺ ἃ8 Βα ψνεηΐ Ὀγ ἴῃς ἴοτα οὗ Ηερἢδαοϑίίοη. Βαυΐ 
Ῥεγάϊσοδϑ 15 δα] α ἴο ᾶνα οοιηε ἴο ἢΪ5 γθβουθ, συνδασίηρ 
Ὀγ 4}1 [πε ροαβ ἃἂπᾶὰ ΗΓ Ηερἢδοβιίίοη ἴο Ῥοοῦ {Ππᾶἴ 
ΜὮ1]6 Π6 νγὰβ πυπύπρ [6 ροα Παά ἀρρϑδαγεᾶα ἴο ἢΐτη 
ἴῃ ἴῃς ἤδβἢ δπᾶ ἢδα μία θη ἢΐπὶ [6}}] ΑἸδχάπαδυ ἴο 
ΒρᾶγῈ Αραύμοο]βἝβ, βαγίηρ ὑπαῦ ἢς Πα ποῖ ψερῖῦ ἔοτη 
νηΐ οἵἨ {ἈΠ οὐ θεοδυβε ἢς ὑπουρσῃῦ ΗἩδρἢδαϑίοι 
ἀεδα, Ὀθαὺ οΠΪγ θεοαυβα ἢς δα θεξϑῃ ρυῦ ἰπ πχϊπὰ 
οἵ {πεῖν οἱ ἀ-ὔπὴς ἐγ Πα ἢ]. 

Α5 γοῦ 866, ἢαύϊουυ δπα 518} 66}. θυ τηοϑῦ ΠΚΟΪγῪ 
ἴο πα 8ῃ ορϑηΐϊπρ θη ὕμον ψοῖα ἴγαιηθα νυ ἢ 
τεΐδεγεποα ἴο ΑἸθχαηα θυ β ψν ας ροϊπῖ. ἴῃ ἃ βθρα 
ὑΠ6 δου 60 ποῦ αὐΐδοῖκ ἴῃς Πίρἢ, 5ῆ6εν δῃηα β6 6. ΓΕ 
Ραγῖβ οὗ {Π6 ννὰ]}], μυΐ ψ θγανοὺ ὑπθν ποίϊος ὑμαῦ ΔἢΥ 
Ρουζίοι 8 ὑπριυᾶγαδα, μου Πα οΥἩ ἰονν, ὑπαν τηονα ἃ]] 
ὑπ εὶν ἔογοοθβ ἀραϊπδῦ ὑπαῦ ρἷδοα θεοδιβα ὕΠ6Υ οδῃ ΝΘΙῪ 
ΘΒ γ σεῦ ἴπ πετα δηᾶ ἴακε 6 οἷν. Ψυξῖ 580 ψ ἢ 
ΒΔ Πα γο : ΠΟΥ 855811} νῆῃδύανευ ρᾶτὶ οὗ ἴῃ 6 5οὺ] 
ἼΠΕΥ ρεγοοῖνα ἴο 6 νγϑᾶῖ, υπμβδουπα ἃμπα δᾶϑὺ οἵ 
Δοσ6588, Ὀυηρίηρ ὑμεῖγ βἰθρο-  ηρῖπ68 ἴο ὈΘᾶῚ οπ ἰΐ 

1 Τὴ {π|8 νὰν ὕπον πηδᾶάθ ἢϊηι οαῦ ὕΠ6 αβϑοοϊδίβ οὗ Αρο]ῇ]ο. 
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τὰς μηχανάς, καὶ τέλος ἐκπολιορκοῦσι μηδενὸς 
ἀντιταττομένου μηδὲ τὴν ἔφοδον αἰσθομένου. εἶτ᾽ 
ἐπειδὰν ἐντὸς ἅπαξ τῶν τειχῶν γένωνται, πυρπο- 
λοῦσι πάντα καὶ παίουσιϊ καὶ σφάττουσι καὶ 
ἐξελαύνουσιν, οἷα εἰκὸς ἁλισκομένης ψυχῆς καὶ 
ἐξηνδραποδισμένης ἔργα εἶναι. ᾿ 
Μηχανήματα δὲ αὐτοῖς κατὰ τοῦ ἀκούοντος ἥ 530 

τε ἀπάτη καὶ τὸ ψεῦδος καὶ ἡ ἐπιορκία καὶ προσ- 
λιπάρησις καὶ ἀναισχυντία καὶ ἄλλα μυρία 
ῥᾳδιουργήματα. ἡ δὲ δὴ μεγίστη πασῶν ἡ κολακεία 
ἐστί, συγγενής, μᾶλλον δὲ ἀδελφή τις οὖσα τῆς 
διαβολῆς. οὐδεὶς γοῦν οὕτω γεννάδας ἐστὶ καὶ 
ἀδαμάντινον τεῖχος τῆς ψυχῆς προβεβλημένος, ὃς 
οὐκ ἂν ἐνδοίη πρὸς τὰς τῆς κολακείας προσβολάς, 
καὶ ταῦτα ὑπορυττούσης καὶ τοὺς θεμελίους 
ὑφαιρούσης τῆς διαβολῆς. καὶ τὰ μὲν ἐκτὸς 3 
ταῦτα. ἔνδοθεν δὲ πολλαὶ προδοσίαι συναγωνί- 
ζονται τὰς χεῖρας ὀρέγουσαε καὶ τὰς πύλας 
ἀναπετῶσαι καὶ πάντα τρόπον τῇ ἁλώσει τοῦ 
ἀκούοντος συμπροθυμούμεναι. πρῶτον μὲν τὸ φιλό- 

οι καῖνον, ὃ φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρχει, καὶ τὸ 
ἁψίκορον, ἔπειτα δὲ τὸ πρὸς τὰ παράδοξα τῶν 
ἀκουσμάτων ἑπόμενον. οὐ γὰρ οἶδ᾽ ὅπως ἡδόμεθα 
πάντες λαθρηδὰ καὶ πρὸς τὸ οὖς λεγόμενα καὶ 
μεστὰ ὑπονοίας ἀκούοντες" οἶδα γοῦν τινας οὕτως 
ἡδέως γαργαλιζομένους τὰ ὦτα ὑπὸ τῶν διαβολῶν 
ὥσπερ τοὺς πτεροῖς κνωμένους. 

1 παίουσι 4516 6οα. οὗ 1568 : καίουσι Μ85. 
2. ἑλκόμενον ἢ Α.Μ.Η. 
8 Τοχὺ θὰ δοιὶ : λαθρηδὰ καὶ πρὸς τὰς λεγομένας καὶ μεστὰς 

ὑπονοίας ἀκούοντες (ἀκοάς) ΜϑΝ. : καὶ πρὸς τὰς λαθρηδὰ λεγο- 
μένας καὶ μεστὰς ὑπονοίας ἀκοάς 800}}102. 
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ΔΠΑΛ ΠΠΆ]}Υ οαρίατίπρ' ἰδ, ἃ5. ΠΟ ΟΠ6. ΟΡροβ65 ὕπεῃ) Οὐ 
πούϊοθϑ ὑπαὶ δβϑα]. ΤΏεη, ψ ἤδη ὕπαΥ ἃ’Ὸ ΟΠ6α 
ννἹΐπ {ἢ6 νὰ }]5, [ἢ Ὺ ἔτεα ἐνθυυυίπρ' ἃπα βιῖζε δηα 
βΒ'δῪ δπα Ὀδῃίβῃ ; ἴοῦ ἃ1}} ὑπεβ86 ὑπὶπρδ ἀγὰ [ΠΚῸ6]Ὺ ἴο 
ἤάρρεθ θη ὑμ6 501} 185 οσαρίζυγαα 8ἃπα ρμαυὺΐ ἰπ 
βθοπάδρα. 

ΤῊΣ δηρίηθα ὑμαὺ {Π6ῸῪΥ 86 ἀραϊηδῦ ἴἢ6 ἈΘΑΓΟΥ 
816 ἀδοεϊδ, ᾿γίηρ, ρου] τ, ἰπϑἰβίθηςα, ηραάδηςο, δηα 
ἃ ὑπουβδηα οΟὔΠΕΥ ὈΠΡΙΪΠΟΙ Ρ]6α τηθδῃβ; θαὺῦ [ἢ τηοβὺ 
᾿τηρογΐαπὶ οὗἁ 4]1] ἰ5 Ἠαϊζίζεγυ, ἃ Ὀοβοῖὴῃ ἔτ επα, γε 8, 8Π 
ΟΥ̓ 5ἰϑῖενν. ἴἰο 8ϊδηάθσ. ΝοΡοαν 15 80 Πὶρῇῃ-μϊπα θα 
Δηα [ιᾶ5 ἃ 8500] 80 ψ6}} ργοϊεοϊεα ὈΥ͂ νν8}15 οὗ δα δτηδηῦΐ 
{πᾶῦ μα οδηποῦ βυοοῦγη ἴο ἴΠ6 8588ι}}5 οὐ ἢδίζεγυ, 
ΘΒρΡΘ ον ψ ῇθη Πα ἰ5 θείην ὑπαουτηϊηθα πα ἢ ΐ5. 
ἔουπάαϊίομβ βϑαρρεᾶ ὈΥ 5ἰδῃάθσ. ΑἹ] {ῃϊ15 15. οὰ' {Π6 
ουΐδίάθ, νν ἢ1]6 οἡ ἢ ἰηδίας ὑπεγα ἃΓ6 ΤΥ ὑγδὶ [ΟΥ̓ 
ννῃο ΠΕἰρ {86 ΘΠΘΏΥ, Ππο]αΐπρ οαὖ ἐπεὶ} ἤδη 45 ἴο ΠΏ), 
ορβθηΐηρ ἴῆε ραΐδθβϑ, δΔΠα] ἷἰπ ἜΘΥΕ ΨΨΆΥ ἔυγυΠοτὶπρ' 
ἴπΠ6 οαρζυτε οὗὨ [ῃ6 ἤδάτοσ. ΕἸἰγθῦ ὑπατὲ 16 ὉΠ6Π658 
ἴογ πονεϊῦυ, ψ πῃ ἰΒ ὈΥ πίυσα σοτησῆοη ἴο Δ]] 

τηΔ ΚΙΠα, ἃ Πα ΘΠ] ἃ]50 ; 8η6 ΒΘΟΟΠΩ͂ΪΥ, ἃ [ΘΠ ΠΟΥ͂ 
ἴο ὈῈ αὐϊγδοῖεα ὈΥ ϑἰδυυ πρ τυτηοῦγβ. ϑΟΙ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ 
ΟΠ νὰ 411} κὸ ἴο ἤϑὰῦ βἰογίθε ὑμαῦ ἅἃγΓ6 5]}}Υ 
Ὑ ΠΙΒΡΕΓΘΩ͂ ἰῇ ΟἿΥἿ ΘΓ, πα ἅττα ρδοκεᾶ ψ]ἢ ἱπηθθπαο : 
᾿πα6664, 1 Κπον τηθὴ ΨΠΟ σεῦ ἃ8 τηυοἢ ρμ]Θαϑαγα ἔγοτα 
Βανίηρ ἔπε ῖγ δᾶγς {0146 4. ψῚῸΠ 5] ΠΟΥ ἃ5. βοὴ 40 
ἔτοτα θεΐπρ υἰςΚ]οα νν ἢ δα Πεγ5. 
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᾿Επειδὰν τοίνυν ὑπὸ τούτων ἁπάντων συμμα- 
χούμενοι προσπέσωσι, κατὰ κράτος αἱροῦσιν, 
οἶμαι, καὶ οὐδὲ δυσχερὴς ἡ νίκη γένοιτ᾽ ἂν μηδενὸς 
ἀντιπαραταττομένου μηδὲ ἀμυνομένου τὰς προσ- 
βολάς, ἀλλὰ τοῦ μὲν ἀκούοντος ἑκόντος ἑαυτὸν 
ἐνδιδόντος, τοῦ διαβαλλομένου δὲ τὴν ἐπιβουλὴν 
ἀγνοοῦντος" ὥσπερ γὰρ ἐν νυκτὶ πόλεως ἁλούσης 
καθεύδοντες οἱ διαβαλλόμενοι φονεύονται. 

Καὶ τὸ πάντων οἴκτιστον, ὁ μὲν οὐκ εἰδὼς τὰ 
γεγενημένα προσέρχεται τῷ φίλῳ φαιδρὸς ἅτε 
μηδὲν ἑαυτῷ φαῦλον συνεπιστάμενος καὶ τὰ 
συνήθη λέγει καὶ ποιεῖ, παντὶ τρόπῳ ὁ ἄθλιος 
ἐνηδρευμένος: ὁ δὲ ἣν μὲν ἔχῃ τι γενναῖον καὶ 
ἐλεύθερον καὶ παρρησιαστικόν, εὐθὺς ἐξέρρηξε τὴν 
ὀργὴν καὶ τὸν θυμὸν ἐξέχεε, καὶ τέλος τὴν ἀπολο- 
γίαν προσιέμενος ἔγνω “μάτην κατὰ τοῦ φίλου 
παρωξυμμένος. ἢν δὲ ἀγεννέστερος καὶ ταπεινό- 
τερος, προσίεται μὲν καὶ προσμειδιᾷ τοῖς χείλεσιν 
ἄκροις, μισεῖ δὲ καὶ λάθρᾳ τοὺς ὀδόντας ἢν ρει 
καί, ὡς ὁ ποιητής φησι, βυσσοδομεύει τὴν ὀργήν. 
οὗ δὴ ἐγὼ οὐδὲν οἶμαι ἀδικώτερον οὐδὲ δουλοπρε- 
πέστερον, ἐνδακόντα τὸ χεῖλος ὑποτρέφειν τὴν 
χολὴν καὶ τὸ μῖσος ἐν αὑτῷ κατάκλειστον αὔξειν 
ἕτερα μὲν κεύθοντα ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ λέγοντα 
καὶ ὑποκρινόμενον ἱλαρῷ καὶ κωμικῷ τῷ προσώπῳ 
μάλα περιπαθῆ τινα καὶ ἰοῦ γέμουσαν τρωγῳδίαν. 

Μάλιστα δὲ τοῦτο πάσχουσιν, ἐπειδὰν πάλαι 
φίλος ὁ ἐνδιαβάλλων δοκῶν εἶναι τῷ ἐνδιαβαλ- 
λομένῳ ποιῆται ὅμως: τότε γὰρ οὐδὲ φωνὴν 
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ΞΙΑΝΌΒΕ 

ΤΠεγεΐογε, ν θα ὑῃ6 πον [118 οα ψἹἢ 411 ὑΠ 686 
ἔογοοβ ἴῃ δάσια ψ ἢ Πίγα, 6 ἴακαβ ἴἢς ἰογῦ Ὀγ βίουπι, 
Ι ΞΌΡΡοΞΒΕ, πα ἢϊ5 ν]οΐουυ οπποῦ Ἔνεη ρζονε ἀπῇ ου]ῦ, 
ΒΙΠ06. ΠΟ ΟΟΥ τηᾶη8 ἴῃ6 νν8}}15 ΟΥ {1685 ἴο γῈρε] 
ἢἰ5 αἰΐδοκβ. Νο, ὕπ6 ΠΘΆΣΤΟΥ ΒΥ Πα 65 οὗ ἰδ ον ἢ 
ΔοΓΘΟΙα, δηα {Π|| 5] πα ογεα ῬΘΥΒΟΙ 18 ποῦ ἄννᾶγα οὗ πα 
αἀαβίση ἀροη ἢΐπι: 5]8πάθγεα τθη ἃγῦα τηὐυτάογεα 
ἷπ ΠΕΡ 5166 0, ιυ8ὺ ἃ5 δι ἃ ΟΙΝΥ ἰ8δ σαρζαγεα ἴῃ 
16 πὶρ]ῦ. 
᾿ΤῊΘ βδασάσϑου {πίπρ οὗὨἨ 411 ἰ5 ὑπᾶῦ {η6 5]απαογοά 
ΤΩ8Π, ὉΠπᾶννατα οὗ 4}} ὑῃδὺ ἢὰ5 [ἈΚθὴ ρ]ᾶςςα, τηθοὺβ ἢϊ8 
ἔγιεπά σμθεγα Π]γ, ποῖ Παῖπρ' οοπβοίοιιβ οὗ ΔΥ τηϊβαάςεα, 
Δ Πα 5ρϑᾶκβ δῃὰ δοῖβ ἴῃ ἢΐθ υ81.8] τη Π Υ, ἤθη Π6 
ἰ5 θαβεῦ οὔ Ἔν ΕΥΥ 546, ροοῦ ἔδ]]ονν, νυ ἢ Ἰαγκίηρ 068. 
ΤῊΣ οὔδεν, ἢ ἢ6 18. πο}}]6, σϑηυδδηϊγ, ἂδπά ουὔς- 
ΒΡΟΚδη, δῦ ὁποα ἰοἴβ 8 δῆσαν Ὀαγϑῦ ουὖ πα νϑηΐβ 
ἢἷ8 γαῦῃ, δα ἴμθη δ ᾿δϑῦ, ου ρευταῖπρ ἃ ἀεΐεποε 
ἴο Ὀ6 πιδά6, ἤπα5 ουοὖῦ ὑπαὶ ἢ6 ννᾶβ ἱποθηβεα αὖ ἢΪ5 
ἔγο μα ἴον ποϊῃμίηρ, Βαυΐ ἰξ ἢδ 15 Ἰρῆοθ]α δηα πηθδῃ 
ἢε νε]οολεβ ἢΐπὶ ἃπα 581π|11685 αὖ ἢΐπι ουῦ οὗ {ῃ6 
ΘΟΥ̓ΒΘΡ ΟΥ̓ Πϊβ τηουΐῃ, ψὮ116 4}} ὑηΠ6 τἰπηθ 6 Παΐθϑ 
Ηΐτὰ ἃ πα ΒΕΟΓΕΌΪΥ ρου πα5 ἢΪ5 ἐθεὶῃ ἀμα Ὀγοοαβ, ἃ5 {Π8 
Ροεὺ βαγϑβιῖ οἡ ἰνἷ8 δῆρει. Ὑαεὖ ποϊπίηρ, 1 {π|ηκΚ, 15 
ἸΟΓῈ ὑπ]υδῦ ΟΥ̓ ΆΤΊΟΤῈ σοηϊαιαρυθ]α ὑπδη ἴο ἰυἱϊθ 
ΥγΟΌΣ 1105 ἃπΠα ΠΌΓΒΘ γΟῸΓ Ὀϊ ΕΓ 6 585, ἴο ἴοοκ γόοὺγ 
Παϊγεα ἃρ νυ Ὁ] γουγβο] ἀπ πουγίϑῃ 1{, ὑΠΙπΚίπρ 
οὐς {πὶπρ ἴῃ ὑπΠ6 ἀερίπβ οὗ γουγ ἤδατὺ ἃπα βαυἱῃρ 
Δ πο 6Υ, ἃπα δοίϊίηρ ἃ νεῦῪ δνθηῦ Ὁ] ἔγαρεαγν, [Ὁ]] οὗ 
Ἰδιαειἰαίζοι, ψ ἢ ἃ Ἴον!] Δ] ΘΟμλΘαΥ ἔλοα. 

Μεὴ ἅγὰ τρογα ᾿ἰα0]6 ἴο δοῦ ἰπ ἐπἰβ ΨΥ ΨΠΘΗ 
1ῃ6 5] Πάθγοσ Πὰ5 Ἰοὴρ βϑειηδα ἰὸ θὲ ἃ ἔτὶεπα οὗ 
ἴΠ6 ῬΘΊΒΟΙ βἰδηάθγεα, ἃπα γεῖ ἀοθβ ψῇῆῃδῦ ἢ6 4068. 

1 Ἡοπιθῦ ; ὕδμο νοσγὰά 185 ἔγοραυθηύ ἴῃ ὕμῃθ Οὐάψϑδβεψ (θ.ῷ. 9, 
8160; 17, 66). | 
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ΤΗΕ ΝΟΝΚΘ ΟΕ ΓΌΟΙΑΝ 

: ἴω ὅ Ἁ “ ἀκούειν ἔτι θέλουσι τῶν διαβαλλομένων ἢ τῶν 
[οὶ , 

ἀπολογουμένων, τὸ ἀξιόπιστον τῆς κατηγορίας 
“Ὰ ’ ’ 

ἐκ τῆς πάλαι δοκούσης φιλίας προειληφοτες, 
ζο ν ’ 

οὐδὲ τοῦτο λογιζόμενοι, ὅτε πολλαὶ πολλάκις ἐν 
ἴω ’, , 

τοῖς φιλτάτοις μίσους παραπίπτουσιν αἰτίαι τοὺς 
’᾽ 

ἄλλους λανθάνουσαι" καὶ ἐνίοτε οἷς αὐτός τις 
. ’ ΄ι 

ἔνοχός ἐστι, ταυτὶ φθάσας κατηγόρησε τοῦ πλη- 
σίον ἐκφυγεῖν οὕτω πειρώμενος τὴν διαβολήν. 
καὶ ὅλως ἐχθρὸν μὲν οὐδεὶς ἂν τολμήσειε δια- 

“ ’ 

βαλεῖν: ἄπιστος γὰρ αὐτόθι ἡ κατηγορία πρό- 
ὃ Ν Ἁ » » “᾿ ὃ [ον δὲ 7 
λον ἔχουσα τὴν αἰτίαν" τοῖς δοκοῦσι δὲ μάλιστα 

φίλοις ἐπιχειροῦσι τὴν πρὸς τοὺς ἀκούοντας 
εὔνοιαν ἐμφῆναι προαιρούμενοι, ὅτι ἐπὶ τῷ ἐκείνων 
συμφέροντι οὐδὲ τῶν οἰκειοτάτων ἀπέσχοντο. 

Εἰσὶ δέ τινες οἱ κἂν μάθωσιν ὕστερον ἀδίκως 
’ 3 } Ἁ », ΕΥ̓ 

διαβεβλημένους παρ᾽ αὐτοῖς τοὺς φίλους, ὅμως 
- 3 

ὑπ᾽ αἰσχύνης ὧν ἐπίστευσαν οὐδ᾽ ἔτι προσίεσθαι 
ὑδὲ “ “ }) “ Φ δ) οὐδὲ προσβλέπειν τολμῶσιν αὐτοῖς ὥσπερ ἠδικη. 

μένοι, ὅτι μηδὲν ἀδικοῦντας ἐπέγνωσαν. 
Τοιγαροῦν πολλῶν κακῶν ὁ βίος ἐπλήσθη ὑπὸ 

ζω ’ 

τῶν οὕτω ῥᾳδίως καὶ ἀνεξετάστως πεπιστευμένων 
“ ο Α Ἁ ΝΜ διαβολῶν. ἡ μὲν γὰρ ἴΑντεια 
, ’ -“ 

τεθναίης (φησίν), ὦ ἹΠροῖτ᾽, ἢ κάκτανε Βελλερο- 
φοντην, 

ο’ 3 

ὃς μ᾽ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ 
» δ ’ 3 ᾽ Ἁ ς ξσι αὑτὴ προτέρα ἐπιχειρήσασα καὶ ὑπεροφθεῖσα. 
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5ΙΑΝΌΒΕ. 

ἴῃ ὑπμᾶαῦ οᾶβ6 ὕπεὺ ἅτε πὸ ᾿ἸΟμΡΟ Πρ ἄνθη 
ἴο ἤδαγ {ῃς νοῖςε οὗ [Π6 τηδῃ 5] πα θγεα οὐ οὗ ἴποβε 
Ψ})0 ΒΡ6ΔΚ ἰῃὰ {πΠδῖγ 6} 8], ἴοῦ ὑπδν ββϑαπιθ ἰῃ 
δάναπος ὑπαῦ {πμΠ6 δοουβαϊϊοη οἂπ ὕῦ6ὲ το] θα οἡ 
θεοδαβε οὗ ὑπ6 ἀρραγεπῦ {γα 8 ἢ !]Ρ οὗ Ἰοπρ βἰδπαϊΐῃρ, 
ψὶπουΐ ὄνθη τοῆδοϊηρ ὑμπαῦ ΤΔΠΥ γΘΆ50Π5 ἴον Ὠαιγεα 
οἴἴθπ ἂγῖβα θεΐνθοη {πῸ οἱοβοοῦ ἔτ οπας, οὗ ψῃ]οῇ 
ἴῃ6 ταϑῦ οὗ {πε νοῦ Κῆονβ ποίῃηϊησ. Νον πὰ 
[Π 6, ἴοο, ἃ τῆϑῃ τᾶ κο5 ἢαδῖα ἴο δόουβα Πὶ8. πεῖρῃ- 
ΡοΟΌΓ οὗ βοιηοι πῃίηρ ὑπᾶῦὺ δ ἰ5 ὨἰτηΒ6 1} ἴο απια ἔου, 
ὑγγίηρ ἴῃ ὑΠ1|85 ΨΥ ἴο δβοᾶρε δοουβαϊίοῃ [ἰτηβο]. 
Απάὰ ἴῃ ρσέμοῦαὶ, ποροαν νου] νεηΐαγε ἴο 5] Π6 ΘΓ 
ΔῊ ΘΠΘΙΏΥ, ἴῸγ ἴῃ {παῦ οἅ86 ἢ ἀοσυϑαίίοι ψψου]α ποῖ 
ἱπβρίγα ὑϑ] εἶ, ἂἃ5 105 τλοῖϊῖνε ψουἹὰ θὲ ραϊεηί. ΝΟ, 
ΠΟΥ αὐΐδοκ ὕμοβα θη ΠΟ βεϑ ἴο ΡῈ ὑμεὶγ Ὀδϑῖ 
ἔτ! 6 Π 65, αἰπηΐηρ ἴο 5ῆονν ὑποὶν ροοα ψ1}} τονναγά {Π6ῚῪ 
ἤθαγθυβ ΟΥ̓ βδουϊ ποίησ ἄνθη ὑπεὶγ πθαγοδῦ δηα ἀθαγαϑῦ 
ἴο Π6Ὶρ {πῃ ετὰ. 

ΤΠΕΙῈ 816 Ῥδορὶα ψῇο, Ἔνεῃ ἱξ ὑπῈῪ αἴουνναυαβ 
Ιδατῃ ὑπαῦ ὉΠ εῖγ ἔτίθ μα να θΘδη ἈΠ] ΒΕ] δοουβοα 
ἴο ἴπεπ), πανθυῖῃ 6685, θθοδιθα ὕΠΘΥ ἅτε δϑῃαιηθδα οὗ 
ὑπο ῖγ ον οὐ 1 Υ, ΠῸ ἸΟΠΡῈΥ οδπη ἐηάυγα ἴο γϑοοῖνα 
ἔπθὰ οὐ Ἰοὸκ δὲ ὑθϑῖῃ, 885 ὑπουσῇ ὑῃ6 Ὺ ὑποιμβαῖὶναβ 
Πδα Ὀδὲπ ψτοηρεα τἘΓΕΥ ὈΥ βπαΐπρ' οαὐ {παὺ ἐπε 
οὔμοὺβ ψεσα ἀοΐηρ πὸ Ψτοηρ δἷ 84]} ! 

[τ-. ]]ον5, ὕπο, ὑπαὶ 116 δ θδθθὴ ἢἠἸ|οα ψΊ ἢ 
ὑγοῦ 0} 65 ἰπ ἀραπάδησα ὑπγοιρἢ {116 5] πάτο ϑὕου 5 
ὑπαῦ πᾶνε Ὀδεπ βε]ϊενθα 80 ὑεϑα!]γ ἃπα 80 υῃ- 
αυθβιϊοηϊηργ. Απηΐεϊδ 5805 : 

“1 ογτά Ργοεῖΐυβ, Κι]] ΒΕ] σόρμοη οὗ ἀϊα ; 
Βεδοδυδβε μα βουρῃῦ ἴο Ρε πα πιὸ ἴο ἢϊ5 ψ1}},᾿ 1 

γῇ θη 5Π6 Βουβ6 1} πὰ τηδάς {ΠπῸ ἔγϑι τονε δπά ἢιδᾶ 

1. Ἠομηου. Ζαὰ θ, 164. 
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ΤΗ͂Ε ΨΟΚΚΒ ΟΕ ΓΌΟΙΑΝ 

ν ἴον . “ 3 ἴρ , Ἁ γ 

καὶ μικροῦ ὁ νεανίας ἐν τῇ πρὸς τὴν Χίμαιραν 

συμπλοκῇ διεφθάρη ἐπιτίμιον σωφροσύνης ὕπο- 
Ἁ Ἁ ζω] Ἁ ἃ ’ὔ 3 “ 4 Ἁ ’ὔ 

σχὼν καὶ τῆς πρὸς τὸν ξένον αἰδοῦς ὑπὸ μάχλου 
γυναικὸς ἐπιβεβουλευμένος. ἡ δὲ Φαίδρα, κἀκείνη 

[ο ἴω ’ 

τὰ ὅμοια κατειποῦσα τοῦ προγόνου, ἐπάρατον 
ἐποίησε τὸν Ἱππόλυτον γενέσθαι ὑπὸ τοῦ πατρὸς 

.ο.οἡ. 4 , ΘΌΌΣΟΝ, » ἡ ἢ , οὐδέν, ὦ θεοί, οὐδὲν ἀνόσιον εἰργασμένον. 
,ὔ ’ Ναί, φήσει τις" ἀλλ᾽ ἀξιόπιστός ἐστιν ἐνίοτε 

ς ,ὔ ΝΣ ’ Ν ’ Ν Ἁ 

ὁ διαβάλλων ἀνὴρ τά τε ἄλλα δίκαιος καὶ συνετὸς 

εἶναι δοκῶν, καὶ ἐχρῆν προσέχειν αὐτῷ ἅτε μηδὲν 
ἴω 3 “Ὁ 

ἂν τοιοῦτο κακουργήσαντι. ἄρ᾽ οὖν τοῦ ᾿Αριστεί- 
δου ἔστι τις δικαιότερος; ἀλλ᾽ ὅμως κἀκεῖνος 
συνέστη ἐπὶ τὸν Θεμιστοκλέα καὶ συμπαρώξυνε 

’ “ “ 
τὸν δῆμον, ἧς, φασίν, ἐκεῖνος πολιτικῆς φιλοτιμίας 

’ Ν . ὑποκεκνισμένος.: δίκαιος μὲν γὰρ ὡς πρὸς τοὺς 
ἄλλους ᾿Αριστείδης, ἄνθρωπος δὲ καὶ αὐτὸς ἦν καὶ 

χολὴν εἶχε, καὶ ἠγάπα τινὰ καὶ ἐμίσει. καὶ εἴ γε 
ἀληθής ἐστιν ὁ περὶ τοῦ Παλαμήδους λόγος, ὁ 
συνετώτατος τῶν ᾿Αχαιῶν κἀν τοῖς ἄλλοις ἄριστος 
τὴν ἐπιβουλὴν καὶ ἐνέδραν ὑπὸ φθόνον φαίνεται 

δ λ 3 Ν ς ’ Ἁ ’ ν συντεθεικὼς κατὰ ἀνδρὸς ὁμαίμου καὶ φίλου καὶ 
4 Ν Ν. 9.ϑ δ ’ ᾿Σ ’ [2 ΝΥ ἐπὶ τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐκπεπλευκότος" οὕτως ἔμφυ- 
τον ἅπασιν ἀνθρώποις ἡ περὶ τὰ τοιαῦτα ἁμαρτία. 

’ Ἁ Μ) - ἃ Ν ,ὔ ’ Ν 9.» τί γὰρ ἄν τις ἢ τὸν Σωκράτην λέγοι τὸν ἀδίκως 
πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους διαβεβλημένον ὡς ἀσρφβῆ 

᾽: 
1 ὑποκεκνισμένος ΜΒ. : ὅπο κεκνισμένος αυγοῦ. Τὸ οοπ- 

ϑύσγιιουοη 18 ΘΟΥΓΘΟΌΪΥ ΘΧρ]αὶηϑα ἴῃ {116 ΒΟ] ἶδ. 
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Ξ5ΙΑΝΌΕΒ 

θδθη βοοῦμθαᾶ. 850 6 γουπρ᾽ ΙΔ σδτη6 ΠΘΔΡ σαϊηρ 
ΚΙΠΕα πῃ ἴΠ6 δποουηΐεν ἢ ῃ6 ΟΠ 86 Γα, ΔΠα νν88 
γτενναγάθα [Ὸγ 5 σοπ ϊποποα 8πα ἢΐ5 γεϑρθοῖ ἔου ἢΪ5 
Ὠοβϑὺ ὈΥῪ Ὀεΐῃρ ρ]οϊϊεα αραϊποῦ ὈΓ ἃ ψνδηΐοῃ. Αβ ἴῸΓ 
Ῥῃδβδαάχγα, 586 ἴοο γτηδάβδ ἃ ϑἰγααῦ οἤδγρε ἀρδαϊηδὺ ΠΟΓ 
βίερβοῃ δηῃά 50 Ὀγουρῃΐ [Ὁ ἀρουὶ {πα Ηἱρροϊγἕιϑ ννᾶ5 
ΟυγΒ6 6 ὈΥ 5 ἔα πεῦ ἤθη ἢ6 πδὰ ἄομα ποιῃϊπρ; 
Ἰ᾿τηρίου---σοοά Ηδάναη8, ποϊηίηρ ! 

“Υ65,᾿ ΒΟΙΩΘΡΟΟῪ Ψ01]1 58γ, “ὑὰΐϊ πον δπᾶ ἴδῃ 
ἴΠ6 δὴ ψῆο ὑγΐηρβ ἃ Ῥδύβομδ] οἤδγρε ἀθβοῦνοβ 
ογεάδξηῃοθ, θδοδιβα ες βθεὴβ ἴο μὲ 1υ8ὺ ἴῃ 4}1} οἴ ΠΟΥ 
γηδίϊουϑ ΔΠπα 56 ῃη510]6 4150, 8πη4α οὔθ ψου]ᾶ πᾶνε ἴο 
ἢδδα ΐπι, ἃ5. ἢ6 ψουὰ ΠΟνΘΥ 460 56 ἢ ἃ 5ΟΟΙ ΠΟΥ ]]Ὺ 
[Πϊπρ᾽ 85 παῖ. ὙΜὲὸ]], ἰ8 {Π6Γ6 ΔΉ ΟΠΘ τηοτα 5ὺ ὑΠδη 
Ατϑθεβ.ῦ Βαῖ Ἔνθὴ ἢδ σοηϑρίγοα ἀραϊηϑὶ Τ Ἤδη 5- 
ἴοο]65 ἃπα δᾶ ἃ πᾶπᾶ ἰῃ βὕυἰϊγτίπρ ἃρ πε Ρβθορὶς 
ραϊπδῦ Ὠΐτη, Ῥθοδιβθ, ὑπο 580, ἢ6 ψ88 βΒΘου αΥ 
ῬΓΙΟΚοα ὈΥ ὑπ βάγτηθ ρο] ς4] δι ο ἃ5 ΤἼδτηΐβ- 
ἴοοϊθβ. Αγβιϊαθβ ννὰ5 ἱπάβϑά 5, ἴῃ σοιηραγίβοη ψ ἢ 
{Π6 ταϑὲ οὗ [ῃ6 ψουῦἹᾶ; αῦ ἢ6 ννᾶβ ἃ τῆδῃ 16 ΔΗ γΟΩ 
656 8πὰα ἢ 5ρ]66π δηὰ ποῖ ομἱγ ἰονεα μυΐ Παϊεά ὁ 
οσοδβϑίοη. Απα 1 [Π6 βἴοσυ οὗ Ῥαϊδιηηθβαδϑ 18 ἔσθ, ὑΠ6 
τηοϑβῦ 56 η510]6 οὗ ἴῃς ασεεκβ δηά ἴδ μεϑῦ οὗ {Π δηλ ἴῃ 
οἴει ψνὰγ8 βίδηαβ οοηνϊοἰθδα οὗ μανίην, ὑΠτουρ ἢ ΘηνΥ, 
ἔγατηεα ἃ ρ]οῖ ἀπὰ δῃ δυρυβἢ ἴο ὑγὰρ ἃ Κἰπδιηδῃ δπᾶ 
ἃ ἔπ Πα, ν]ο Πα 54 1164 ἄννᾶὺ ἔγοπη ἤότηθ ἴο ἔγοπὶ 
[Π6 βΆπης ρα ] 85 ἢ6 3; 850 ὕγῃε 5 1 πᾶὺ ἴο ΕΥΤ ἴῃ {Π15 
αἸγθούίοη 18. ἱπθοσ ἰπ 8}} τη κίηα, ὙΥΠΥ 5ῃου]ὰ 1 

᾿ ΤΘΠ ΠΟΙ ϑοοίδίεβ, ῆο0 νγ88 τη] ϑῦ]ν 5] πα ογεα ἴο ἐπα 
ΑΥΠοπΐδη5 ἃ5 80 ἰγγο ρου τᾶ 8πα ἃ ὑγαϊζου ἢ ΟΥ 

1 ΤΏρδδιϑ: 08 ἐὐαὸν 18 το] ἃ ἴῃ ὑμὲ Ηρροίψέιιβ οἵ Ἐπιτὶ ρΙ 468. 
ὃ Οάνββθουβ ὑγαρρϑα Ῥαϊδιηθᾶθβ ΌὈΥ ρούνηρ ἃ ἴοτροα Ἰούῦου 

ἔτοπι Ῥυίδιη πίδαθη ἴῃ εἶθ ἰθὺ δηὰ ὑμαπ ργούθηαϊηρ ἴο 
αἴβοονρν ἰὖ, 
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καὶ ἐπίβουλον; ἢ τὸν Θεμιστοκλέα ἢ τὸν Μελτιά- 
δην, τοὺς μετὰ τηλικαύτας νίκας ἐπὶ προδοσίᾳ τῆς 
Ἑλλάδος ὑπόπτους γενομένους; μυρία γὰρ τὰ 
παραδείγματα καὶ σχεδὸν τὰ πλεῖστα ἤδη 
γνώριμα. 
Τί οὖν χρὴ καὶ ποιεῖν τόν γε νοῦν ἔχοντα 

ἢ ἀρετῆς ῇ ἀληθείας ἀμφισβητοῦντα; ὅπερ, 
οἶμαι, καὶ ὁ ,μῆραὶ ἐν τῷ περὶ Σειρήνων μύθῳ 
ἠνίξατο παραπλεῖν κελεύσας τὰς ὀλεθρίους ταύ- 
τας τῶν ἀκουσμάτων ἡδονὰς καὶ ἀποφράττειν 
τὰ ὦτα καὶ μὴ ἀνέδην αὐτὰ ἀναπεταννύειν τοῖς 
πάθει προειλημμένοις, ἀλλ᾽ ἐπιστήσαντα ἀκριβῆ 
θυρωρὸν τὸν λογισμὸν ἅπασι τοῖς λεγομένοις τὰ 
μὲν ἄξια προσίεσθαι καὶ παραβάλλεσθαε, τὰ 
φαῦλα δὲ ἀποκλείειν καὶ ἀπωθεῖν" καὶ γὰρ ἂν εἴη 
γελοῖον τῆς μὲν οἰκίας θυρωροὺς καθιστάναι, τὰ 
ὦτα δὲ καὶ τὴν διάνοιαν ἀνεῳγμένα ἐᾶν. ἐπειδὰν 
τοίνυν τοιαῦτα προσίῃ τις λέγων, αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
ρὴ τὸ πρᾶγμα ἐξετάζειν, μήτε ἡλικίαν. τοῦ λέγοντος 

ὁρῶντα μήτε τὸν ἄλλον βίον μήτε τὴν ἐν τοῖς λόγοις 
ἀγχίνοιαν. ὅσῳ γάρ τις πιθανώτερος, τοσούτῳ ἐπι- 
μελεστέρας δεῖται τῆς ἐξετάσεως. οὐ δεῖ τοίνυν 
πιστεύειν ἀλλοτρίᾳ κρίσει, μᾶλλον δὲ μίσει τοῦ 
κατηγοροῦντος, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ τὴν ἐξέτασιν φυλακτέον 
τῆς ἀληθείας, ἀποδόντα καὶ τῷ διαβάλλοντι τὸν 
φθόνον καὶ ἐν φανερῷ ποιησάμενον τὸν ἔλεγχον 
τῆς ἑκατέρου διανοίας, καὶ μισεῖν οὕτω καὶ ἀγαπᾶν 
τὸν δεδοκιμασμένον. πρὶν δὲ τοῦτο ποιῆσαι ἐκ 
τῆς πρώτης διαβολῆς κεκινημένον, Ἡράκλεις, ὡς 
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5ΙΑΝΒΌΕΕ 

ΤΠοιλϊϑίοοϊοβ δα Μι|τ4465, θοϊῃ οὗ ψ οι, δι 
41} {Πεὶν νἱοἴογεβ, οαηθ ἴο θὲ βυθρεοοῖϊεα οὗ ἰγεᾶβοῃ 
ἀρσαϊηδῦ ατεεοε ἢ Τῆς ᾿πϑίδμοθβ ἀγὰ σουηΐ]685, δηα 
ΔΥΘ ΑΙΤΟΔαῪ ἔον πε τηοϑὶ ρᾶζΐ ψν6}}] Κποννῃ. 

“ΤΏδη ψδὺ 5Που]αὰ ἃ τηδῃ ὅο, ἰἢ ΠῈ δ5 5686 
8Δη4 Ἰαγ8 οἰδίτη ἴο ῬΥΟΌ ΤΥ οὐ ὑγα ΒΕ] 655 ἢ [Π} Τὴν 
ορ᾿πΐοῃ ἢ βῃου]ὰ ἀο νμαῖ Ἡοιηδῦ βυρρεβιεα ἴῃ ἢΪϊβ 
ΡϑΓΔΌ]6 οὗ ἴῃς ϑίγεαμῃβ. Ηε Ὀἱα5 8 ἴο 541] ραϑὺ ἔπ 686ὲ 
ἀφδαάϊ!γ δ]]υγειηθπὶβ πα ἴο βἴορ οὐγ δᾶΐβ ; ποῦ ἴο Πο]ά 

ὕπο νἱ46 ορϑῃ ἴο τθθη ρῥγο]υαϊοθα ὈΥ ραββίοῃ, Ὀυΐ, 
βειυἰπρ δᾶβοη ἃ5 ἃ βἴσιοῦ ἀοουκοοροὺ ονοῖῦ 4]] [πδὶ 15 
5814, ἴο ψϑ]σοπηα δηῃά δάϊηϊδ ννῆδὺ ἄσβογνες ἰΐ, θυΐ 
βῃυῦ ουὺῦ δπᾶά αγῖνε οὔ᾽ ψηδαῦ ἰδ ῬΡαά. ΕῸΓ βυγε]υ, 
ἰδ ψου]ὰ μὲ γἱαϊουϊουβ ἴο ᾶνὸ ἀοουκδαρεῖβ ἴο συάγά 
γοὺγ ἤουδβα, θαῦ ἴο ἰεᾶνε ὙΟῸΓ Θδγ8 ἃπα γοῦν χϊπῆ 
νἱάς ορεβ. Τἢεδγαΐογα, ἤθη ἃ τη8ῃ σοΙΏ65 ἃπᾶ ἰ6]]5 
γοὺ ἃ ὑπίπρ οὗ [ἢϊ15 βογῦ, γοὺ τηυϑὺ ἱπνεβιραϊα τὑπ6 
τηδύῦϊζου οἡ 15 οὐ τι ουῖβ, τ τπουΐ τερατγαΐπρ [ἢ 6 γδδῦ5 
οὗ {6 βρθεάκεὺ οὐ ἢΪ8 βίδπαϊῃρ,, ΟΥἩ ἢἷ5 οδγ Ὁ] 655 ἴῃ 
γνῃδὺ ἢδ 58γ5; Ὁ ἴἢ6 τότ ρ]δυ51}]6 ἃ τηδῃ ἴ5, ὑῃε 
Ο]ΟΒ6. γουν ἱπνεβιυραϊοη 5ῃου]α θ6. Υἵου 5ῃου]ὰ ποῖ, 
Ὕπεπη, ρὰυὺϊ αὶ 'π δποῦμοι 5 Ἰυάρτησηῖ, ΟΥ̓ Ά ταῦθ Υ 
(45 γοὺ ννου]Ἱὰ θὲ ἀοίπρ), ἰπ ὑμε δοουβθυβ ννδηΐ οὗ 
)υαρτηφηῖ,} Ρυΐῦ 5ΒΠου]α ταβοσνα ἴο γουγβο!  ἴΠ 6 ῥγονίποα 
οὗ ἱπνεβυ ραϊπρ ὑπ 6 ὑγαῦῃ, δοογθαϊ τίη ἴῃ 6 5] ἈΠ ΘτῈ σ 
ἢ 15 ΘΩΥΥ ἃπα οοπαιυοϊίπρ ἃπ Ορθη δχδιἱπδιοη 
ἰηἴο ὑΠ6 βϑηϊιηθηῖβ οὗὨἨ Ὀοὺῃ τηδῃ ; ἃπα γοῦ 5ῃου]ά 
ΟὨΪΥ Βαῖβ οὐ ἴονε ἃ πηδῃ ΔΗ͂ γοὺὰ ἢδνε ραὺ Πΐπὶ ἴο 
πε ργοοῦ. Τὸ ἀο 80 ΡὈεΐοτε ὑμαῖ {ἴαθ, ἱπῆυθποθά 
ὈΥ ἴπε βγοῖ Ὀγεαῖΐῃ οὗ 5]απάοδγ -- δανθηβ ! μον 

1 Τλύογα]]γ, ““1η ὑπ δοουβοῦβ μαύγρα." ΤῸ ΒΘοῦΓΘ βοιηθ- 
ὉΒ]ηρ Κα 0Π6 νογά-ρ]αν ἴῃ ὑπ ἀτθοὶς, ὑπ βθῆβθ δᾶ ἴο 
ΒᾺΠΣ 5] 1. ΒΕ]Υ. 
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κ᾿ ἃ μειρακιῶδες καὶ ταπεινὸν καὶ πάντων οὐχ ἥκιστα 
Ν) 3 δ 4 ς 7 ΝΜ σ 3 ἄδικον. ἀλλὰ τούτων ἁπάντων αἴτιον, ὅπερ ἐν 
ἀρχῇ ἔφημεν, ἡ ἄγνοια καὶ τὸ ἐν σκότῳ που εἶναι 
τὸν ἑκάστου τρόπον" ὡς εἴ γε θεῶν τις ἀποκαλύ- 
ψείεν ἡμῶν τοὺς βίους, οἴχοιτο ἂν φεύγουσα ἐς τὸ 

͵, ς . , 3 ΝΜ ε Ἁ βάραθρον ἡ διαβολὴ χώραν οὐκ ἔχουσα, ὡς ἂν 
’ ἴω ΄“ 

πεφωτισμένων τῶν πραγμάτων ὑπὸ τῆς ἀληθείας. 

χ,ο τηέ 
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ΟΠ] 5, ον 456 δῃηα, θεγομα ἐνογυ την, μον ὑπ- 
7.51} Βιυῖ ἴδε οδιι5ε οὗ {Πἰ5 δηα 4}1 [6 τοϑὺ οὗ ἰ{, 88 ᾿ 
Ι κα ἴῃ ἴΠ6 Ῥερίηπίηρ, ἰ5 ἱρπούδηςθ, ἂἀηα με ἔδοὶ 
{πᾶῦ [ἢ τϑὰ] ομδγδοῖεσ οὗ δᾶοῇ οὗ 5 ἰ5 βΒῃγουάεά ἴῃ 
ἀἀγκπθθθ. Ηδεποο, ἰἔ βοπα οπα οὗ {πε ρσοάβ ψόου]ὰ 
ΟὨΪΥ͂ ἀπνοῖ] Οὐ Ἰῖνεβ, ΒΙΆΠα ΟΣ νου] να 8 ἄνναῦ 
ἴο Προ, Βανίπρ' ΠΟ μΗ]8ς6 εξ, βίῃοβ δνευυυ ίηρ νου] 
θὲ ΠΠυπιποα Ὀγ Τγυΐῃ. 
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ΤῊΗΒ ΓΟΝΘΟΝΑΝΊΤΘ. ΑΤ ΤΑᾺΥὧ 

ΘΙσΜΑ υ.ὕ. ΤΑῦ, ᾿ ΝΝ 
ΙΝ ΤῊΗΕ ΟΟΥΕΤ ΟΕ ΤΗΒ Β5ΕΥ̓ΕΝ ΥΟΨΈΕΙΙ͂ 

ΤῊΒ πιοοῖκ ργοβθοιιίοη, ῬγορδΌΪν ποὺ ὈΥ [μλιοΐδη, Ὀαῦ 
τητιοἢ ᾿Ἰδῦου ὑἴϑη ἢΐ8. ὉΪ1π16, 18 ὈδΒθα ΡΟῚ ὕὍἢ6 ἔδοῦ ὑῃαὺ πη {ἢ 6 
Αὐὐίο αἰα]θοῦ πϑν σγογὰβ οΥὐἱ πα] τ τϊῦθη πὶ ἢ ἀου ]8 8 
οϑηΘ Θνθηῦ 1] ὑο Ὀ6 Ργοπουπορά δπᾶ νυιὑίδη νυ ἀο}}]6 ἐ, 
8η4 ἱποϊἀθηίδ]ν τηθη θη ψ ΓΒ 1 νν ἰοἢ ἰ 88 Ὀθθη βυ80ϊ- 
ὑαἱοα ἔογ τ; σ΄ ἴον ὦ δῃὰ ἔ; Ζ, α, δηᾶ γν' ἰοὺ 8, δῃὰ ἐ ἔου ὦ, ἐῆ, 
δηα χ. Τὺ οδηποῦ Ὀ6 δἀδθαυδίοὶυ ὑγδηβίαῦθα, ἴου τνὸ ἢδνθ 
πούμϊης οὗ ὕΠ6 βογύ ἴῃ ΕΒ ρ] 8}. ' 



ΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΙΓΜΑ ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΤΑΥ ὙΠῸ ΤΟΙ͂Σ ΕΠΤΑ ΦΩΝΗΕΣΙΝ! 

[Ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Αριστάρχου Φαληρέως, Πυανε- 
ψιῶνος ἑβδόμῃ ἱ ἱσταμένου, γραφὴν ἔθετο τὸ Σῖγμα 
πρὸς τὸ Ταῦ ἐπὶ τῶν ἑπτὰ Φωνηέντων βίας καὶ 
ὑπαρχόντων ἁρπαγῆς, ἀφῃρῆσθαι λέγον πάντων 
τῶν ἐν διπλῷ ταῦ ἐκφερομένων. 3 

Μέχρε μέν, ὦ Φωνήεντα δικασταί, ὀλίγα ἠδικού- 
μὴν ὑπὸ τουτουὶ τοῦ Ταῦ καταχρωμένον τοῖς 
ἐμοῖς καὶ καταίροντος ἔνθα μὴ δεῖ, οὐ βαρέως 
ἔφερον τὴν βλάβην καὶ παρήκονον ἔνια τῶν λεγο- 

’ ξ Ν δ ’ Ν ’ μένων ὑπὸ τῆς μετριότητος, ἣν ἴστε με φυλάσ- 
σοντα πρός τε ὑμᾶς καὶ τὰς ἄλλας συλλαβάς- 
3 Ἁ , 3 ΄“ Ψ 3 ἐπεὶ δὲ ἐς τοσοῦτον ἥκει πλεονεξίας τε καὶ ἀνο- 

’ 8 Ψ 9... 2 ’ ’ 3 , 

μίας, ὥστε ἐφ᾽ οἷς ἡσύχασα πολλάκις οὐκ ἀγα- 

πῶν, ἀλλ᾽ 4 ἤδη καὶ πλείω προσβιάξεται, ἀναγ- 
’ 3 Ν 3 ’ὔ’ “ ἴα. 3 Ι 

καίως αὐτὸ εὐθύνω νῦν παρὰ τοῖς ἀμφότερα 
εἰδόσιν ὑμῖν. δέος δὲ οὐ μικρόν μοι ἐπὶ τούτοις 5 
τῆς ἀποθλίψεως ἐπέρχεται τῆς ἐμαυτοῦ" τοῖς γὰρ 

1 δοίη Γ: ΔΙΚΗ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ νυΐϊρ. 3 γυδηϊίης ἴῃ Τ.. 
δ᾽ ἀνομίας ΤιδΔηη, Ἡδογτνογήθη, οι που γοαύ : ἀνοίας 

ΜΆΝ. 4 ἄλλ᾽ Καὶ. δεμινναγύζ : ἀλλ᾽ (οΥ ψογά οἴῃηϊ[64) ΜΆΝ. 
ἢ τούτοις Ἠθγυνθγάβθῃ : τοῖς (τῆ:) ΜΒ, 
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ΤῊ ΓΟΟΝΘΟΝΑΝΊΤΘ ΑΤ [ΑΝ 

ΘΙΟΜΑ -«. ΤΑῦ, 
ΠΝ ΤΗΕΒΕ ΟΟΥΒΤ ΟΕ ΤΗΒ ΘΕΝΕῈΝ ΝΟΨΈΙΒ 

[[ὲ ἐμ6 γεαν ἰλαὶ Αγἱδίατοίμα οΥ Ῥλαίοτμηι τῦας ἀγοδοΉ, 
οπ ἐμὲ βουοπίά ἀαῳ οΓ᾽ ἰλξ νιοπίβ Ῥγαπερδίοπ, ϑδέριπα 
ὑγοιρὴΐ σε ἀραϊπδί Ταμ δείογε ἰδ φευεπ "ονυείς ζ0Υ 
ασϑαμίξ ἀπα τοδϑεγψ, αἰϊορίηρ ἰλαὶ ἀξ λαά οἰοίφη αἰΐ ἐδ 
τος ἰλαί αγὸ ρμγοπομπορά τοι εἰοιιδίο αι. 

γον ει οὗ ὑΠ6 ἸΌΓΥ, 85 Ἰοπρ 8ἃ5 ἴΠ6 ψτόηρθ ὑπαὶ ] 
υπάεγνεηΐ ἂὺ ἴπΠ6 Παπάς οὗἁὨ τΠϊ]5 ἔδ!]ονν Τὺ ἐῃγουρῇ 
5 τη βαρ ἸῺ ΡΓΟΡΟΥ δη6] δ Π5Β1ηρ Πϊπη56}} 
γνἤετγα Πα δα πο Ὀιιϑίποϑ ψοσα Ὀυΐ 50 .ῃϊ,1 αἸα ποῖ 
ἴδκΚα ὕπε ἱπίυγυΥ ἴο Πδαγῖ, πα 1 ἱρῃογεα βοιηα οὗ {ῃ68 
τΠπηρβ ὑπαὶ 1 ἤδαγὰ θεοδυβα οὗ ὕπ6 δαυδ]6 ὕθιροῦ 

" ΜΠΪϊςοἢ, 85 γου Κηον, 1 τηδἰπἴαϊπ ἰοναγὰ γοὺ πα ὑῃ6 
οὔδοι Ἰεϊϊεσβ. Βαυῦ πον ὑμαῦὺ ἢδ ἢδ8 σοι ἴο βῃοἢ ἃ 
Ρἰϊςἢ οὗ 5ε1ϑϑοκίηρ δπα Ἰδνν] 655} 658 [Πδΐ, ποῖ σοηϊεηΐ 
ὙἹτἢ παῖ 1 πανε γτερεδίθαϊγ εἰ ρὰ85 ἴῃ βίίεποθ, ἢ 18 
ἰγγίηρ ἴο ννυγεϑὺ 511}} τόσα ἔγοιῃ τηθ, [ πὶ φοιῃρο]]εά 
ἴο 04}} τη ἴο δοοουηῦ Ὀεΐοσα γοὺ, γῇ Κῆονν Ὀοϊῇ 
5146ε5. Βεβϑίδβ 4}} {Π|5, 1 ἄγ τχόογὸ ἴῃδη ἃ 11{{]6Ὸ αἴταϊα 
οὗ τν ον εα]εοϊίζοῃ ἢ [ἴῸὉΓ ὈΥ τπακίπρ σγθαῖθυ δηὰ 
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προπεπραγμένοις ἀεί τι μεῖζον προστιθὲν ἄρδην 
με τῆς οἰκείας ἀποθλίψει χώρας, ὡς ὀλίγου δεῖν 
ἡσυχίαν ἀγαγόντα μηδὲ ἐν γράμμασιν ἀριθμεῖ- 
σθαι, ἐν ἴσῳ δὲ κεῖσθαι τοῦ ψόφου." 

Δίκαιον οὖν οὐχ ὑμᾶς, οἱ δικάζετε νῦν, ἀλλὰ 3 

καὶ τὰ λοιπὰ γράμματα τῆς πείρας ἔχειν τινὰ 
φυλακήν' εἰ “γὰρ ἐξέσται τοῖς βουλομένοις ἀπὸ 
τῆς καθ᾽ αὑτὰ τάξεως ἐς ἀλλοτρίαν βιάξεσθαι καὶ 
τοῦτο ἐπιτρέψετε ὑμεῖς, ὧν χωρὶς οὐδὲν καθόλου 
τι γράφεται, οὐχ ὁρῶ τίνα τρόπον αἱ συντάξεις 
τὰ νόμιμα, ἐφ᾽ οἷς ἐτάχθη τὰ κατ᾽ ἀρχάς, ἕξουσιν. 
ἀλλ᾽ οὔτε ὑμᾶς οἶμαί ποτε ἐς τοσοῦτον ἀμελείας 
τε καὶ παροράσεως ἥξειν, ὥστε ἐπιτρέψαι τινὰ 
μὴ δίκαια, οὔτε, εἰ καθυφήσετε τὸν ἀγῶνα ὑμεῖς, 
ἐμοὶ παραλειπτέον ἐστὶν ἀδικουμένῳ. ὡς εἴθε, 
καὶ τῶν ἄλλων ἀνεκόπησαν τότε αἱ τόλμαι εὐθὺς 
ἀρξαμένων παρανομεῖν, καὶ οὐκ ἂν ἐπολέμει 
μέχρι νῦν τὸ Λάμβδα τῷ Ῥῶ διαμφισβητοῦν περὶ 
τῆς κισήρεως καὶ κεφαλαργίας, οὔτε τὸ Γάμμα τῷ 
Κάππα διηγωνίζετο καὶ ἐς χεῖρας μικροῦ δεῖν 
ἤρχετο πολλάκις ἐν τῷ γναφείῳ ὑπὲρ γναφάλλων, 
ἐπέπαυτο δ᾽ ἂν καὶ πρὸς τὸ Λάμβδα μαχόμενον, 
τὸ μόγις ἀφαιρούμενον αὐτοῦ καὶ μάλιστα παρα- 
κλέπτον, καὶ τὰ λοιπὰ δ᾽ ἂν ἠρέμει συγχύσεως 
ἄρχεσθαι παρανόμου" καλὸν γὰρ ἕκαστον μένειν 

1 ψόφου Τ' : φόβου ΩΣ. 
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στεαῖεν δα αἱ τοπβ ἰο γνἢδῖ ἢς [85 αἰγεδαγ ἀόοῃς ἢς ν1]}]} 
αἰϊορσεμεῦ 6]θοῦ τὴ6 ἔγοτ ΤΥ οὐ δϑίδζε, 80 ὑπαὶ {1 
ΚεῈρ αυϊεῦ 1 5}}4}} βοδγοαὶγ οουπῦ ἃϊ 41] 85 ἃ [εἰξζέν, 
ΔΠ4 5Π4}} "6 πο Ὀοιζεγ ἤδη ἃ 188. 

[15 δὐυπρ, ἔπ6 πη, ὑμαῦ γοὰ ψῆὴοῸ ἃγε ποὺν οὐ ὑπε 
7ΌΓΥ δπά 4}} ἴῃς οἴπεν Ἰεἴζουβ, ἴοο, βϑῃου] ἃ Ὀ6 οι γοῸ Γ 
δυλτα ἀραϊηδὶ Π18 ρδγηϊοϊουβ δοῦν, ἴῸγ 1ἢ Δηγοπς 
ΨηΟ ννυδηΐβ ἴο ΤΥ ννουκ 115 ννᾶὺ ουὐὖ οὗ 15 ΟὟ ρ͵δοθ 
ἰηἴο ΒοθΟ Πα 6]56᾽ 5, 86 ᾿ἔγου ον ]5, ψ Ποιὰ ΠΟΙ 
ποϊῃϊηρσ οδὴ ΡῈ νυ τὔθη μα πηθ8115 δηυυῃίηρ, γα 
δοίπρ ἴο ροχτηϊῦ ὑμ15, 1 ἋὯο ποῖ 5866 μον βοοίεϊν 15 
ἴο Κααερ με ογἱμοάοχ αἰβυϊποϊϊοηβ οὐ στδὴῖκ ψῃ ]ο ἢ 
γνεῦα ἤχοα ἴον 1 ἴῃ ἴῃ6 Ρερίππίηρ. Βυΐῖ 1 ἀο ποῖ 
ὉΠ π γου ψν1}} ἐνεὺ γοδοῇ δυο ἃ ρῥἱτοῖ οὗ παρ] ρεπος 
ἈΠ ΘΔΥΘ 55 688 8ἃ5 ἴο ρϑυύτϊῦ δηγἑ ηρ υπ͵] δῖ, 8ΔΠπα 
Ἔνϑη ἰἔ γου 40 5ῃϊγκ γοῦν ἀυΐγ 1 οσαῃποῖ ον ]ΟΟΪΚ ΤῊΥ͂ 
ΨΓΟΏ95. [ΙΓΟΗΪΥ ἴῃς οἴπειβ Πδὰ θδεὴ {πναγίθα ἴῃ 
{παν ἀυάδοῖςγ Ἰοπρ ἀρο, ἤδη μου ἤγϑῦ θερϑη ἴο 6 
Ἰανν- ΘΔ ΚΟΥΒ [ἡ ὑμαῖ οᾶ56, τ ραα ψου]Ἱα ποῖ Ὀκ αἱ 
γνῚ ἢ ΕΠ, αἰδρυϊπρ Π6 ροββεββίοῃ οὗ ριωπῖσε- 
δίοπε (κίσηλις----κίσηρις) δηα λεαάαολες (κεφαλαλγία--- 
κεφαλαργία), ποῦ ψου]ὰ Οδιησαα 6 αυδετο!]ηρ νυ τ ἢ 
Καρρᾶ πὰ δρδΐῃ πα δρδαὶμ αἰπηοδῦ σομληρ ἴο Ὀ]ονν8 
ψ ἢ Πα δὲ ὑπῸὸὶ ἡμέεν᾽ς (γναφεῖον---κναφέϊον) ΟΥΕΓ 
»ἱἰϊονυς (γνάφαλλα---κνάφαλλα), ἂἀπὰ ἢε ψου]ὰ ᾿ιᾶνα 
Ρεδδὴ ρῥγανεηϊεα ἔγοηῃ ἢἤσῃιπρ νὴ [Γμηράα, ἴοο, 
ΟΡΕΙΪΥ 5 θα! τσ ἔγογη Ὠἴχα τοϊἑ δοηιὸ αἰιομίέψ (μόλις-- 
μόγις) διὰ 5]}γ}γ ΒΙςίηρ τοϊλοιί πῃ ἀομδέ (μάλιστα--- 
μάγιστα 1); ἃ ἴῃς τεβδῦ ψου]ὰ δἷβδὸ πᾶνε γοΐγαϊ ποα 
ἔτοιῃη ὑδριηπίὶπρ 116 ρᾺ] σοη ιδβίοη. ϑΌΓΕΙΥ [ἴ 15 θδϑὶ 
ἴογ βοὴ οὔ 8 ἴο βἴδαυ ἱπ ἴπΠῸ ρΐἷδεα νη οἢ Ῥϑ]οηρβ ἴο 

1 ΤΏΘ ψογὰ μάλεστα τᾶν ᾶνο Ὀθ6) Ῥγοπουποθα μάγιστα ὈΥῪ 
116 ΘΟΙΒΙΏΟῚ ὈΘΟΡΪΘ δὺ Βοιηθ ὕϊπη6 ΟΥΓ Οὔπογ. .1 Κποὸν οὗ πο 
Θϑνϊάθῃοθ ὑμδῦ 1Ὁὖ νγ88 ουϑὺ 80 νυσὶ ὑΐθῃ. 
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ΤῊΝ ΨΟΒΚΒΕ ΟΕ ΤΌΓΙΑΝ 

ἐφ᾽ ἧς τετύχηκε. τάξεως: τὸ δὲ ὑπερβαίνειν ἐς ἃ 
μὴ “χρὴ λύοντός ἐστι τὸ δίκαιον. καὶ ὅ γε πρῶτος 
ἡμῖν τοὺς νόμους τούτους διατυπώσας, εἴτε Καὶ ἀὃ- 
μος ὁ νησιώτης εἴτε Παλαμήδης ὁ Ναυπλίου, .--- 
καὶ Σιμωνίδῃ δὲ ἔνιοι προσάπτουσι τὴν προμή- 
θειαν ταύτην---οὐ τῇ τάξει μόνον, καθ᾽ ἣν αἱ 
προεδρίαι βεβαιοῦνται, διώρισαν, τί πρῶτον 
ἔσται ἢ δεύτερον, ἀλλὰ καὶ ποιότητας, ἃς ἕκαστον 

ἡμῶν ἔχει, καὶ δυνάμεις συνεῖδον. καὶ ὑμῖν μέν, 
ὧ δικασταί, τὴν μείξω δεδώκασι τιμήν, ὅτι καθ᾽ 
αὑτὰ δύνασθε φθέγγεσθαι, ἡμιφώνοις δὲ τὴν 
ἐφεξῆς, ὅ ὅτι προσθήκης εἰς τὸ ἀκουσθῆναι δεῖται: 
πασῶν δὲ ἐσχάτην ἐνόμισαν ἔχειν μοῖραν ἐννέα ' 
τῶν πάντων, οἷς οὐδὲ φωνὴ πρόσεστι καθ' αὑτά. 
τὰ μὲν οὖν φωνήεντα φυλάσσειν ἔοικε τοὺς 
νόμους τούτους. 
Τὸ δέ γε Ταῦ τοῦτο, οὐ γὰρ ἔχω είρονι αὐτὸ 

ὀνομάσαι ῥήματι ἢ ᾧ καλεῖται, ὃ τοὺς θεούς, 
εἰ μὴ ἐξ ὑμῶν δύο ,συνῆλθον ἀγαθοὶ καὶ καθή- 
κοντες ὁραθῆναι, τό τε Αλφα καὶ τὸ Ὗ, οὐκ ἂν 
ἠκούσθη μόνον, τοῦτο τοίνυν ἐτόλμησεν ἀδικεῖν 
με πλείω τῶν πώποτε βιασαμένων, ὀνομά- 
των μὲν καὶ ῥημάτων ἀπελάσαν πατρῴων, 
ἐκδιῶξαν" δὲ ὁ ὁμοῦ συνδέσμων ἅ ἅμα καὶ προθέσεων, 
ὡς μηκέτι φέρειν τὴν ἔκτοπον πλεονεξίαν. ὅθεν 
δὲ καὶ ἀπὸ τίνων ἀρξάμενον, ὥρα λέγειν. 

1 ἐννέα βοοοηᾷ ΑἸάϊπο οἀ., ΕὙϊύΖϑοιο : ἔνια Μ5Ν. 
5 ἀπελάσαν . . . ἐκδιῶξαν Κα ϑομνανῦΖ : ἀπελάσαι .-. . ἐκ- 

διῶξαι ΜΆ Ν. 
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ΤῊΕ ΟΟΝΒΘΟΝΑΝΊΤΘ ΑΤ ΤὰᾺνν 

Ὠίτη : ἴο ὸ ΨΏΘΓΕ ὁη6 Πὰ5 πὸ τἱριιὶ ἰ5 {Π6 δεῖ οὗ ἃ 
ΟἸΑνν-ὈΥθάΚκού. Τῃδ δὴ Ψψ 0 ἢγοῖ ἰταιμηθα {Ππ|656 ᾿ἰἂνν5 

ΤῸΓ ἃ5, θὲ ἢ6 {Π6 9] πάθον δάμη οὐ Ρα]ατηθᾶθβ οὗ 

Νδυρ]Ἰὰ (πα βοπλα αἰϊγθυϊα ὑΠϊ5 ργον βίοι ἕο ϑίτηοη- 
1465), 414 ποῖ ἀδἴεντηῖϊπε νὴ] ἢ οὗἩ 8 5Βῃου]α Ρὲ ἢγϑὶ 

8Π6 ψ Ώ]Ο} Βεοοηα 50 [6]γ ὈΥ μυϊιίηρ 5 ἰπ {πὲ οτάθυ 
ἷπ ψῃ ] ἢ ΟἿΓ Η]Δ 665 86 ποὺ ἤχεα, υιΐξ ἐῃεγ 4]50 
ἀεοϊάεα τ[ἢς6 χυλ] 0168 ἃπα ρμονγεῖβ ὑμαῦ θοῇ οὗ τ15 [γλ58. 
Το γου, ᾿υτοῦβ, {Πὰν ρᾶνὰ πὲ στοδίοϑῦ Ποηουγ, δ σλιι56 
γοῦν οἂπ Ὀ6 βΒουῃαεα ὈΥ γουτβεῖναβ; ἴο {Π|| Θϑμπηίνονν 6]5 
ἴμεν ρᾶνε ἴπε6 ποχὺ διρῃαδβῖ, θεοᾶυβα ὕμεν πϑϑαὰ 
βοιηθιπίηρ ρυΐ ψ τ ὑΠεὰ Ὀεΐοντε ὑΠ6 γΥ οδη μὲ Ὠδδγᾶ : 
Δ Πα πον ἹῬτεβουί ὑπαὺ ὑΠεῸ Ἰαϑῦ ρΪδος οὗ ἃ]} 5ῃου]ά 
βμε]οὴρ ἴο πίπα ἰεϊθθυβ νν ῖοἢ ἢᾶνα πο βουπα δὲ 4]}] ὈγῪ 
ἘΠΘιηβ ῖνο 5.2 ΤῈ ϑονεὶβ Βῃου]α ἐπέογος ὑΠπ686 Ἰανν8. 

Βυΐ {}||8 Τὺ Πεγα (1 οαπποῖ 0Ὰ]} ᾿ΐπὶ ὈῪ ἃ ψγουῦβ6 
ῃδπγ6 ὑπ ἰγ15 οὐ), ψγ0, ἃ5 ΗἩδάνϑη 18 ΤΥ νυ ἴπ 685, 
οουἹὰ ποῖ ἢᾶνε τηδάςθ ἢϊπη56}1 Ποαγὰ }]6855 ὕνο οὗ 
γοῦγ Ὠυρον, ΑΙΡΠα δπα [Πρβἱ]οῃ, βιουϊ ἔθ] ]ονν 5. δηά 
ϑοοάα ἴο ἸΙοοκ οῃ, 8 οομηὲ ἴο ]}}5 δἰ ---[ἢ15 Τὰ, 1 
ΒΥ, ἢὰ8 Πα τῃ6 διάδοιν ἴο ἰπἤαγα τὴ6 ὑεγοπᾶ 
8}1 ργδοθάδῃϊῦ ἴῃ δεῖβ οἵ νίοϊθποθ, ποῖ ΟΥ̓ ουϑῦ- 
ἴῃρ πη6 ἔτοπὶ ΠΥ Ιου ΑΛ ΠΟῸΠ5 πα νϑῦρ5, μυΐ 
θα 115} 5 τὴς ᾿ἰκαννῖβε ἔγτομη ΘΟΠ] ποῦ οπ5. ἃπα ρῥγα- 
Ροβιυϊοης ἃ}}] δ οποθ, 80 ὑπὰῦ 1 οἀπποῦ 5ἴδηα ἢΪ8 
Το ηϑἰγου 5 σΙΓΘΕα ΔῊ ἰοῆροσ. !ιοσα δά ἴον ἢδ 
θερδη ἰΐ, γου 5.81] πονν ἢ δδγ. 

1 ΤῺ βύουυ υϑυδιῖὶν τη ὑμπαῦὺ Οδαϊηὰβ ὑγουρῃῦ βἰχίθθη 
Ἰούϊεγβ ἔσοπι Ῥμοθηϊοῖα ἴο (τϑθοθ, ἐπα ὑΠδὺ ἴουΓ νοι α δά θὰ 
ἴο ὑπ688 ὈΥ͂ Ραϊδπιθάθβ δηα ἔουν τοῦ ὈΥ διιηοηΐάθβ (ποῦ {}10 
Ροθῦ, Ὀαῦ ἃ ρῥῃγβίοίδη οὗ ϑγγδοιιβθ). Οδάτηιβ 18. ἤθγθ οὰ]] θὰ 
ΔῊ ᾿Β]δηάθι ὑθόδϑιιβθ Β01}6 νδύβίοι":ϑ οὗ ἢῚΒ Βίουυ ιηδ46 δδιη 
6016 ἔγοπι ΤΎτθ, ποῦ δίάοι. 

2 Το ἀγϑδικ “" πηιυῦθβ ᾿δῇ πίῃθ ἰῇ πο. δίριηα, 848 ἃ 
Βδαιηῖνονοῖ, οἰδί5 ΒΊΟΥ τη]. 
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ΤΗΕ ΟΠΚΘ ΟΕ ΤΌΟΘΓΙΑΝ 

᾿Επεδήμουν ποτὲ Κυβέλῳ,---τὸ δέ ἐστι πολίχνιον ἴ 
3 3 Ν ς Ν “ 3 ’᾽ 

οὐκ ἀηδές, ἄποικον, ὡς ἔχει λόγος, ᾿Αθηναίων--- 

ἐπηγόμην δὲ καὶ τὸ κράτιστον 'Ῥῶ, γειτόνων τὸ 
βέλτιστον: κατηγόμην δὲ παρὰ κωμῳδιῶν τινι 

κ᾿ , ἢ (. ΄ [ ποιητῇ Λυσίμαχος ἐκαλεῖτο, Βοιώτιος μέν, ὡς 
4 ’ὔ’ .Ν ’ ,) », θ 3 νι ’ ὃ ν, » ΄“΄“ ἐφαίνετο, τὸ γένος ἀνέκαθεν, ἀπὸ μέσης δὲ ἀξιῶν 

΄ ἌΝ 3 ΡΑτς ς ’ὔ Ἁ ΟῚ ’ 

λέγεσθαι τῆς ᾿Αττικῆς παρὰ τούτῳ δὴ τῷ ξένῳ 
Ἁ “ ἴω ’ 2 ’ 

“τὴν τοῦ Ταῦ τούτου πλεονεξίαν ἐφώρασα: μέχρι 
μὲν γὰρ ὀλίγοις ἐπεχείρει, τέτταρα κατατολμῶν 
καὶ; τετταράκοντα λέγειν, ἔτι δὲ τήμερον καὶ 
τὰ ὅμοια ἐπισπώμενον ἴδια ταυτὶ λέγειν, ἀποστε- 
ροῦν με τῶν συγγεγενημένων καὶ συντεθραμμένων 
γραμμάτων, συνήθειαν ὥμην 5 καὶ οἰστὸν ἦν μοι 
τὸ ἄκουσμα καὶ οὐ πάνυ τι ἐδακνόμην ἐπ᾽ αὐτοῖς. 
ὁπότε δὲ ἐκ τούτων ἀρξάμενον ἐτόλμησε καττίτε- 8 
ρον εἰπεῖν καὶ κάττυμα καὶ πίτταν, εἶτα ἀπερυ- 
θριᾶσαν καὶ βασίλισδαν ὃ βασίλιτταν ὀνομάζειν, 
οὐ μετρίως ἐπὶ τούτοις ἀγανακτῶ καὶ πίμπραμαι 
δεδιὸς μὴ τῷ χρόνῳ καὶ τὰ σῦκα τῦκά τις ὀνομάσῃ. 
καΐ μοι πρὸς Διὸς ἀθυμοῦντι καὶ μεμονωμένῳ τῶν 
βοηθησόντων σύγγνωτε τῆς δικαίας ὀργῆς" οὐ 
γὰρ περὶ μικρὰ καὶ τὰ τυχόντα ἐστὶν ὁ κίνδυνος, 

1 τέτταρα κατατολμῶν καὶ Α.Μ.Η,, [ο]]ονίηρς Ηδ]πὶ (τέτταρα 
καὶ) δηὰ ὑπ βοἤο δ : πού ἴῃ ΜδΆ. 

3 νογαά-οσάᾶοὺ (δηὰ καὶ ἴον μοι αἴζεν συγγεγενημένων) Α.Μ.Η.: 
τετταράκοντα λέγειν, ἀποστεροῦν με τῶν συγγεγετημένων μοι, 
συνήθειαν ᾧμην συντεθραμμένων γραμμάτων, ἔτι. .. λέγειν, καὶ 
οἰστὸν κιτιλ. ΜΕΝ 

8 βασίλισσαν Α.Μ.Η., ζο]ονίης Καὶ. δομνγατίζ (τὴν β.) : ποῦ 
Ἶη ΜΝ δ. 
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ΤΗΝ ΟΟΝΒΘΟΝΑΝΤΕ ΑΤ ΤᾺΝ 

Ομος 1 πηδάδ ἃ νἱβῖῖ ἴο Ογθαδ]υβ, ψν ἢ] ἢ 15 ταῦ  Δῃ 
ΔῷΥΘ 6406 1016 νΊ]Π]ὰρθ, βοῦ 166, [Π6 βὔοσυ [δ5 1ζ, ὈῪ 
Αὐμοπΐδπθ. 1 ἴοοῖκ ψ ἢ τὴς βιυγαάγ Ηῃο, {πὲ Ὀεβὺ οὗ 
ΠΕΙσΏΡουΓΒ, ἀπα βἰορραα δὖ πε Βοιιδε οὗ ἃ οοιηϊς ροοῖ 
ο4}16α 1 γϑίτηδοῆυ, Ἔν  ἀθῦΥ ἃ Βοροίίαῃ ὈΥ ἀδβοεηῦ, 
ὑπουρὴ ᾿Ὲ ννουἹὰ ἤᾶνα [Ὁ ὑπᾶῦ ἢδ οαπλα ἔγοιι [ἢ 6 
Πεαγὺ οὗ Αὐἰποὰ.} [ὃ νὰβ αὖ ὑπμπαῦ ἔογείριῃιθγβ ὑδμαῖ 
Ι ἀεἰεοϊεά {Πδ ἐπογοδοϊ;χηθηῖβ οὗ [15 ἔθ! ]ονν ἴδ. ΑΒ 
Ἰοηρ ἃ5 ἰδ ννγὰβ υΐ 1{{}6ὲ ὑπαὺ 6 αὐϊειηρίεα, νεπζυτπρ, 
ἴο πηβργοποῦσμιοα οι (τέσσαρα---τέτταρα) δΔηα ῥοτγίῳ 
(τεσσαράκοντα--- τετταράκοντα), πα 450 ἴο Ἰᾶν Πα Πα 8 ΟἹ 
ἰο-ἀαψ (σήμερον---τήμερον), ἃπα ἴπΠ6 {Κ6 δηα 58γ ὑπ6 Ὺ 
γγετα [5 οννηι, ὑΠ8 ἀδρτγίνίηρ τὴς οἵ τὴν Κίς δπᾶ Κίη 
διθοῃς πε Ἰεἰΐοετο, 1 ὑπουρῆῦ [Ὁ νγὰβ Ἰυδὺ 5 νγᾶὺ δῃὰ 
σου ρΡρὰΐϊ ὰΡ ψ ἢ ψ αὺ 1 Πδαγά, Δπα ννὰβ ποῦ το ἢ 
ΔΗΠΟΥΘα ΟΥ̓ΘΓ ΤΥ ἴοβ865. Βυὺ νῇδῃ Πα νψεπΐ οὐ δηάᾶ 
νεηἰαγεα ἴο τ ἰΒργοποῦποα ἐΐπ (κασσίτερον----καττίτερον) 
Δηα 5λοε-ἰδαίδον (κάσσυμα----κάττυμαλ), πὰ αν (πίσσα---- 
πίττα), ἃπα ἴῃ 6 πη, Ἰοβίηρ 41} 56η56 οὗ βῇδιγθ, ἴο τα ]508}} 
φμόοηΣ (βασίλισσα--- βασίλιττα), 1 ᾶῖὰ ὈὉΠΟΟΠΊΠΙΟΠΙΥ͂ 
ΔΗΠΟΥΕΩα δηα ἰοὺ δβροιΐῦ 411 818, ἴοὸὺ 1 δ δἵγαια ὑπδΐ 
ἴῃ οουγβα οὗ {ἰπ|6 ΒοθοΟμ 6. ΠΊΔΥ ΤΪ508}} ἃ 5ραάᾶε 1 ὃ 
Ῥαγάοῃ πη6, ἰπ ὑῃ6 πᾶῖηα οὗ Ηδδνεῃ, ἴῸΓ τὴγ τἱρηϊθουβ 
ΔΏΡΕΥ, αἀἰβοουγαρει 85 1 δπὶ δηα Ὀεγθῖ οὗ ραγίϊβδῃβ. 
Ιἃτὴ ποῦ τἰβκίηρ ἃ {ΠῚ Πρ, ἀνευγ- ἀν οἴακα, ἔογ ἢ 15 
ΤΟΌπρ τη6 οὗ ἀοαυδιηϊάποαβ ἃ ΠῚ] σΟΙΡΆ ΟΠ 5 ΔΙΏΟΠΡ; 
{πῸὶ Ἰεϊζεσβ. Ηδ ϑηδίοῃθα ἃ δίιαοσζδιγα, ἃ ἰαϊκαῖϊϊνα 

1 ΤΥ ηΔοἢ 8 18 οΔ]]6α ἃ Βοθούίδη Ὀδοδιβα ἤο ΒΔ. 8 ἴου ἐ 
ν΄88 ἃ οπμαγδούδγ ϑὐϊς οὗ ὑμ6 Βορούϊδῃ ἀϊδ] οῦ. . 

2. Αἢ δ)]]}υβίομ ἰο ὕπ6 Εἰ δὶ βαυὶπρ 18 Π6 γα βιιβυϊ αὐθα ἴοῦ 
ἃ. 5|Π|}}8. Δ] βίο ὕο 18 ἀτϑοὶς ϑαυιναϊθηῦ, ““ [ο 6Ἀ}} ἃ ἢρ 8 

ἢν; ᾽ (τὰ σῦκα σῦκα ὀνομάζειν). ἀπ 
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ΤῊΒ ΜΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

ἀφαιρουμένῳ τῶν συνήθων καὶ συνεσχολακότων 
μοι γραμμάτων. κίσσαν μου, λάλον ὄρνεον, ἐκ 
μέσων ὡς ἔπος εἰπεῖν τῶν κόλπων ἁρπάσαν 

’ 3 ’ὔ 3 , ’ 4 ΦΨ κίτταν ὠνόμασεν: ἀφείλετο δέ μον φάσσαν ἅμα 
νήσσαις τε καὶ κοσσύφοις ἀπωγορεύοντος ᾽Αρι- 
στάρχου' περιέσπασε δὲ καὶ μελισσῶν οὐκ ὀλίγας" 
» Ἁ Ν 4 ..,Σ ’ 9. “.«᾿ : ’ ἐπ᾽ ᾿Αττικὴν δὲ ἦλθε καὶ ἐκ μέσης αὐτῆς ἀνήρ- 
πασεν ἀνόμως Ὕμησσὸν" ὁρώντων ὑμῶν καὶ 
τῶν ἄλλων συλλαβῶν. ἀλλὰ τί λέγω ταῦτα; 

᾽ὔ σ΄ 

Θεσσαλίας με ἐξέβαλεν ὅλης Θετταλίαν ἀξιοῦν 
λέγειν, καὶ πᾶσαν ἀποκέκλεικέ μοι τὴν θάλασσαν 

» Ν ἴον 4 ’ὔ ͵ὕ ’ ς Ἁ Ν οὐδὲ τῶν ἐν κήποις φεισάμενον σευτλίων, ὡς τὸ δὴ 
λεγόμενον μηδὲ πάσσαλόν μοι καταλιπεῖν. 

μ κι 

Ὅτι δὲ ἀνεξίκακόν εἶμι γράμμα, μαρτυρεῖτέ μοι 
’ 3 ’ “Ὰ κ᾿ καὶ αὐτοὶ μηδέποτε ἐγκαλέσαντι τῷ Ζῆτα σμάραγ- 

- ’ 
δον ἀποσπάσαντι καὶ πᾶσαν ἀφελομένῳ Σμύρναν, 
μηδὲ τῷ Ἐϊ πᾶσαν παραβάντι συνθήκην καὶ τὸν 

4 “ ’ Μ ’ συγγραφέα τῶν τοιούτων ἔχοντι Θουκυδίδην 
σύμμαχον" τῷ μὲν γὰρ γείτονί μου Ῥῶ γοσήσαντι 
συγγνώμη, καὶ παρ᾽ αὐτῷ φυτεύσαντί μου τὰς 
μυρρίνας καὶ παίσαντί μέ ποτε ὑπὸ μελαγχολίας 
ἐπὶ κόρρης. κἀγὼ μὲν τοιοῦτον. τὸ δὲ Ταῦ τοῦτο 
σκοπῶμεν ὡς φύσει βίαιον καὶ πρὸς τὰ λοιπά. 
ὅτι δὲ οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀπέσχετο γραμμάτων, 
ἀλλὰ καὶ τὸ Δέλτα καὶ τὸ Θῆτα καὶ τὸ Ζῆτα, μιεκ- 
ροῦ δεῖν πάντα ἠδίκησε τὰ στοιχεῖα, αὐτά μοι 
κάλει τὰ ἀδικηθέντα, γράμματα. ἀκούετε, Φωνή- 
εντα δῦ ἘΠ τοῦ μὲν Δέλτα λέγοντος: ἀφείλετό 

᾿ γραμμάτων ΜΒ. : χρημάτων αι δου]. 
2 “γμησσὸν Ἠδεινογάθῃ: : Ὑμηττὸν ΜΝ. 
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ΤΗΝ (ΟΟΝΒΟΝΑΝΊΤΘΒ ΑΤ ΤΑΝ 

ογεαῖυσγα, τἱρῃῦ ουὖ οὗ τὴν Ὀοβομ, δἰπηοϑῖ, πα τε- 
παιηθα ὃ (κίσσα---κίττα) ; 6 ἴοοϊκ ἄννᾶὺ τὴν ρἠήσαδαπί 
(φάσσα---φάττα) Δ]οῃρ ΠΝ τὴν ἀποῖδ (νήσσαι---“νήτται) 
8ΔΠα τὴῦ ἀαὺ5 (κόσσυφοι---κόττυφοι), ΑἸ ΠΟῸΡῺ Ατίβ- 
δύῃ ἔογρδας τη ; ἢ6 τόρ θα τὴὸ οὗ ποῖ ἃ ἔενν 
ὑδεε5 (μέλισσα--- μέλιττα), ἃπα ἢῈ νεηῖὶ ἴο Αἰϊίοα δπᾶ 
ΠΠΘρΑΙγ ρος κε Ηγτηδββαβ (Ὑμησσός----Ὑμηττός) ουἱ 
οὗ [6 νεῦγ ἢ ιεαγΐ οὗ ἤδσ, ἴῃ [Ὁ}} νίενν οὗ γουγχβεῖναβ 
Δα ἴΠμε οὔδοσ Ἰεϊΐετβ. Βυὺῦ ψῇγν ταθηϊΐοῃ ὑπΠ|5ὺ Ης 
ἢδ5 ᾿υγηδα της ουΐζ οἵ 411 ΤἼ5βαϊυ, ψνδηϊπρ Ὁ “4116 
Τηοϊίαϊγ, μᾶ85 βϑνερὺ τὴὰ ἔγοιη ἴπθ δεὰ (θάλασσα--- 
θάλαττα) ἃπὰ ᾿ὰ8 ποῦ Ἔνϑεὴ βραγεα τὴς ὑῃμς δεείς 
(σεύτλια---τεύτλια) ἴῃ τὴν στάση, 50 ὑπαὶ, ἴο φυοῖδ {Π 6 
Ργόνεῦρ, μ6 Παβη ἢ ὄνβῃ Ἰεῖδ της ἃ ρερ (πάσσαλος----- 
πάτταλος). 

Τμαῖ 1 δὴ ἃ το ῃ- πα υτίηρ Ἰεἰζεσ, γου γοῦγβεῖνοβ 
δ ἰεβϑυϊν, ἴῸ 1 πόνο Ὀτουρηὺ Ζεῖα ἴο ῬΟΟΚ ἔῸΓ 
ἰαΚὶηρ τηγ΄ ἐπιογαἰά (σμάραγδος---ζμάραγδος) ἀπά τοῦ- 
θῖηρ τὴ6 υἱίεουϊυ οὗ διαγγηδ,. ποὺ Χὶ ἔογ ονεγϑιθρρίης 
ἜΥΘΥῪ ἐγεαΐψ τωρα πε τιμβθαι ἢ ΤὨυσγάϊά68 
16 ἀίδίογίαπ (συγγραφεύς---ξυγγραφεύς) ἃ5 ἢ5 αἰΐψ 
σύμμαχος--- ξύμμαχος). Απᾶ ψΠδΘη ΤΥ πείρῃρουτῦ 
ἢο νν 85 1}} 1 ἔογρανθ ῃΐταὰ ποῦ ΟΠΪΥ ἴῸΓ ὑγδηβρ] δηϊίην 

ΤΥ ιψγέίες (μυρσίνη---μυῤῥίνη) ᾿ἱπῦο ἷθ8 ον σαγάδῃ, 
Ὀυΐ 4150 ἴῸΓ ογϑοκίῃρ ΤΥ ογοση (κόρση---κόρρη) ἴῃ ἃ 
Βὺ οὗὨἉ ᾿πβδαιῖτυ. Ταῦ 15 τὰν αἰ βροβιομ, θὲ ὑΠὶ5 Ταυ---- 
7υϑῦ 566 ον ὑὈδα-παΐϊυγεα ἢδ ἰ5 Ἰοναγάὰ {πὸ οὐμοῦβ, 
ἴοο! Τὸ δον ὑῃμαὺ 6 8 ποῖ εὖ 1Π6 τεϑὺ οὗ {ῃ6 
Ἰεϊξευϑ δΙοπμθ, θαῦ μᾶ5 ἰπ͵υγεα Πε]ῖα δὰ Τηρῖα δπὰ 
Ζεῖδ δῃὰ αἰπηοβὺ 411 {Π6 δἱρῇῃαβεῖ, ρ]θαϑα ς4}} ἴο ἐπε 
βίδπα ὑΠ6 1πΠ]υΓΕα ρᾶγί 68 πῃ ρούβοη. [,|5ἴεη, ον 6]5 
οὗ 1Π6 7υγγ, ἴο [)6]ἴ8, ῆὴο β8γ8 : “Ης τόρρεϑα πὲ οὗ 

1 Ῥγομουμῃοθά, 88 1ὖ 18 ἴο-ἀανν, Ζιηντηδ, Ὀαὺ τε υὔθη ἀβιι8}}Ὁ 
4. 
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ΤΗΕ ΨΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

μου τὴν ἐνδελέχειαν, ἐντελέχειαν ἀξιοῦν λέγεσθαι 
παρὰ πάντας τοὺς νόμους: τοῦ Θῆτα δακ ὕοντος ' 
καὶ τῆς κεφαλῆς τὰς τρίχας τίλλοντος ἐπι τῷ καὶ 
τῆς κολοκύνθης ἐστερῆσθαι. τοῦ Ζῆτα, τὸ συρίξειν 
καὶ σαλπίξειν, ὡς μηκέτ᾽ αὐτῷ ἐξεῖναι μηδὲ γρύ- 
ζειν. τίς ἂν τούτων ἀνάσχοιτο; ἢ τίς ἐξαρκέσειε 
δίκη πρὸς τὸ πονηρότατον τουτὶ Ταῦ; 

Τὸ δὲ ἃ ἄρα οὐ τὸ ὁμόφυλον τῶν στοιχείων μόνον 
ἀδικεῖ γένος, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπειον 
μεταβέβηκε. τουτονὶ τὸν τρόπον' οὐ γὰρ ἐπι- 
τρέπει γε αὐτοὺς κατ᾽ εὐθὺ φέρεσθαι ταῖς γλώσ- 
σαις" μᾶλλον δέ, ὦ δικασταί, μεταξὺ γάρ με 
πάλιν τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα. ἀνέμνησε περὶ 
τῆς γλώσσης, καὶ 3 “ταύτης με τὸ μέρος ἡ ἀπήλασε 
καὶ γλῶτταν ποιεῖ τὴν γλῶσσαν. ὦ γλώσσης 
ἀληθῶς νόσημα Ταῦ. ἀλλὰ μεταβήσομαι πάλιν 
ἐπ᾽ ἐκεῖνο καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναγορεύσω ὑπὲρ 
ὧν εἰς αὐτοὺς πλὴμμελεῖ' δεσμοῖς γάρ τισι 
στρεβλοῦν καὶ σπαράττειν αὐτῶν τὴν φωνὴν 
ἐπι εἰρεῖ. καὶ ὁ μέν τι καλὸν ἰδὼν καλὸν εἰπεῖν 
αὐτὸ βούλεται, το δὲ παρεισπεσὸν ταλὸν εἰπεῖν 
αὐτοὺς ἀναγκάζξει ἐ ἐν ἅπασι προεδρίαν ἔχειν ἀξιοῦν' 
πάλλων ἕτερος περὶ κλήματος διαλέγεται, τὸ δὲ --- 
τλῆμον γάρ ἐστιν ἀληθῶς - τλῆμα πεποίηκε τὸ 
κλῆμα. καὶ οὐ μόνον γε τοὺς τυ όντας ἀδικεῖ, 
ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τῷ, μεγάλῳ βασιλεῖ, ᾧ καὶ γῆν καὶ 
θάλασσαν εἶξαί φασι καὶ τῆς αὑτῶν φύσεως 
ἐκστῆναι, τὸ δὲ καὶ τούτῳ ἐπιβουλεύει καὶ 
Κῦρον αὐτὸν ὄντα Τῦρόν τινα ἀπέφηνεν. 

1] 

Οὕτω μὲν οὖν ὅσον ἐς φωνὴν ἀνθρώπους ἀδικεῖ" 12 
1 δακρύοντος Ἰζ. ΘΟΒΥΤΑΓΌΖ : Κρόνοντον ΜΆ. 
3 καὶ Α.ΜΙΗ. : ὅτι καὶ Μ55. δ μιαρὸν (ἜΡὈδο 
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᾿ΤῊΒ, ΟΟΝΘΟΝΑΝΤΘΕ. ΑΤ ΤΑΡΡ 

ΘΠ 6]θοῆν, ννδηξηρ ἰζ ἴο "ὲ ο4}16α δηΐαιθοῦν ἀραϊηδὺ 
411 της Ἰαννβ᾽᾿; ἴο Τηεῖα οὐγίηρ πα ρυ]]!πρ οὐ {Π6 
ἢδὶν οὗ μὶβ ἢθδα θδοδιβα ἢ 85 δα ὄνεβὴ ἢΐ5 ρεπιρἤιῃ 
(κολοκύνθη----κολοκύντη) δ Ικ 6. ἀννᾶν ἔγουα ᾿ΐπη, δα ἴο 
Ζεῖα, ψῆο [85 Ἰοβὺ ἢΐ5 τηἀῥδέε (συρίζειν---συρίττειν) ἀπὰ 
ἐγμηροέ (σαλπίζειν---σαλπίττειν), 50 ὑπ Πα οαπ᾿ ὁ ὄνθῃ 
μιαΐθ α δομπαᾶ (γρύζειν---γρύττειν) Δ ἰοηρογ. ΚΥῊΟ 
σου] ρὰΐ ἃρ ψΨ Ί ἢ 411 (18, ἀπα ψνῆαὺ ῥιυῃίβητηθηΐ 
Ἑσου]ά μὲ Ῥαά δῃουρῃ ἴον {Πἰ5 ουϊ-ἀηἄ-ουΐ τᾶ5ς58] Τα ἢ 

Νοῖ οὔἱν ἄοθβ 6 ἰπἼυγε ἢἰβ ον ΚΙηϑίοΙκΚ οὗ {ΠῸ 
ΔΙΡμαρεῖ, θὰ Π6 πὰ ἰτεδαγ αἰϊδοκεα ἴῃς Πυχηδῃ 
Τδςδ 4150; ἔογ ἢε 4065 ποῖ ΄]ονν ὕπο ἴο ἴδ] ]κ βίσαϊ σης 
νἢ ὉΠεῖὶγ τοηρια5. [πα 666, ᾿υγὙπΊΕῊ---οῦ βρεδκίηρ οὗ 
ΙΏ6η ἢδ5 50 6} ρΡαΐ της ἴῃ πιϊηα οὗ [6 τοηριε--- 
Πδ5 ὑδηθηθα τὰ ἔχοι ὑἢ]15 ΘΙ. Γ ἴοο, 8ἃ5 [ἌΓ 8ἃ5 ἴῃ 
ἢΐχπῃ ἰᾶγ, πα τρᾶῖκαβ σίοίία οαἵ οὗ ρίοδδα. Ο Ταυ, ποι 
ΨΘΙῪ Ρΐαρας οὐ ἔπε ἴοῆρσια ! Βαῦ [1 5}4]1 αἰΐδοκ ἢΐτη 
ΔΠΟΙΠΟΓΙ της πα δανβα θη οὗ [8 β'ῃ8 δραϊηδῦ 
ἴδια, ἴῃ ὑγγίηρ ἴο ἔεϊίεν ὉΠ εἰ ρθθ ἢ, ἃ5 1 ψΈΓο, 
Πα ἴο τηδηρὶα ἰ. Α τὰδὴ οἡ δββείηρ βοιηδϊῃϊηρ 
φτγοίέῳ (καλόν) νναπῖβ ἴο 08}1 1Ὁ 580, θαῦ Τὺ ἰπεγἔεγαβ 
ΔΗ ΤηΔ].6 5 ἤϊτη 580 βοιηδίῃϊηρ 6156 (ταλόν),} ννδῃτϊηρ 
ἴο ἢᾶνα ργδοδάδεῃοα ἱπ δνεγιΐηρ. Αρϑὶῃ, δποῖδε 
15. ταὶ Κίπρ ἀρουΐ ἃ ραϊηι-δναποὴ (κλῆμα), Ὀαὺ ἴδα, ὑ 
νΘΙῪ ογίππαὶ (τλήμων), ὕυτη5. ὕΠ 6 ρδτα- Ὀγϑηοἢ ἰηἴο ἃ 
ογΐηιο (τλῆμα). Αμᾶ ποῦ ΟὨΪΥ ἀο068 6 ᾿Π͵υγ6 ΟΥ̓ ΠΔΓῪ 
ΡΘΟρΙΘ, θυῦ ἀνθ ἴῃς Οατεαῖ Κίηρ, ἴῃ ψψνῆοβα ΠΟπΠΟυΓ, 
Π6Υ ΒΆΥ͂, Ἔδνυθῇ ᾿δῃα ἃπὰ 5868 ρίνε ρἷδος δπᾶ ἀδραγὶ 
ἔγουῃ ὑῃεὶγ ον παῖαγθ5--- Ἔνθ ἢδ ἰ5 ρ]οὐϊεα ἀραϊποῦ 
Ὀγ Τὺ, νῆο ἰπβίθδα οὗ ὐγγμδ τηακθα ἢΐτα ουἷὖ Βοιηθ- 
τηΐϊπρ οὗ ἃ οἦδοδο (Κῦρος---τυρός). 

Τηδῦ 15 ἴΠ6 νὰν ἢδ ᾿π͵γ6 5 τδηκΚίηα ἃ5 [ἊΣ 85 {Πεὶγ 

1 Οη6 ψου]ᾷ οχρθοῦ ἃ Ῥὰῃ ὮθΓθ, Ὀιιύὺ ταλόν 18 ποῦ 1π ὕ}6 
αἸϊουϊομδνθ8. 
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ΟΤΗΕ ΜΨΟΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌ] ἊΝ 

ἔργῳ δὲ πῶς; κλάουσιν ἄνθρωποι καὶ τὴν αὑτῶν 
τύχην ὀδύρονται καὶ Κάδμῳ καταρῶνται πολ- 
λάκις, ὅτε τὸ Ταῦ ἐς τὸ τῶν στοιχείων γένος 
παρήγαγε" τῷ γὰρ τούτου σώματι φασι τοὺς 
τυράννους ἀκολουθήσαντας καὶ μιμησαμένους 
αὐτοῦ τὸ πλάσμα ἔπειτα σχήματι τοιούτῳ ξύλα 
τεκτήναντας ἀνθρώπους ἀνασκολοπίζειν ἐπ᾽ αὐτά: 
ἀπὸ δὲ τούτου καὶ τῷ τεχνήματι τῷ πονηρῷ τὴν 
πονηρὰν ἐπωνυμίαν συνελθεῖν. τούτων οὖν ἅἁπάν- 
των ἕνεκα πόσων θανάτων τὸ Ταῦ ἄξιον εἶναι 
νομίζετε; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι δικαίως τοῦτο 
μόνον ἐς τὴν τοῦ Ταῦ τιμωρίαν ὑπολείπεσθαι, τὸ 
τῷ σχήματι τῷ αὑτοῦ τὴν δίκην ὑποσχεῖν.2 

1 δὲ Α.ΜΙΗ. : δὴ Μ5Ν. ; 
3. ΜΝ. δαᾷᾶ ὃ δὴ σταυρὸς εἶναι ὑπὸ τούτου μὲν ἐδημιουργήθη 

ὑπὸ δὲ ἀνθρώπων ὀνομάζεται, Θχοϊδοιί ὈΥ Βοιηπηθγτοαῦ. 

Ζ2ΖΟῪ 76 
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ΤΗΕ ΟΟΝΘΟΝΑΝΤΟ ΑΤ ΤὰᾺνν 

ΒΡΘΘΟΒ ἰ5 σοποοτηδά, Ρυῦ ἸοΟΚ δὖ ὑΠς6 τρδΐεγίαὶ ἱπ]γῪ 
ἢς [85 ἄοπα ἵβεῖὼ ! Μϑη ψεὲρ πὰ μεν δὲ} ὑπμ6ὶν Ἰοΐῖ 
ΔΗ οὐγ86 (δάση ΟῚ ἃηα ονοῦ ἔρον ρυϊτίηρ δὰ ἰηΐο 
16 ΔΙρμαρεῖ, ἔογ {Πὰν βᾶὺῪ ὑμαὺ {πεὶγ ὑγσγδηΐβ, 
[ο]ον παρ ἷἰ5 ἤρσυτε ἃπὰ ἰμϊαὐπρ 15. "ἃ, ἢδνε 
(ἈΒΠ]οπ δα {ἰπθτβ ἰῃ [ῃ6 βᾶτηθ 58ῆδρ6 δΔη4 οΟΓΙΟΣΥ πη η 
ὍΡοη ἔθ ; δηα πα [Ὁ 15 ἔγοιη ἢΐπη παῖ ὑΠ6 5ΟΥΤῪ 
ἄενίοε σεῖβ 105 ΒΟΥΤῪ ΠᾶΠ)6 (δέαι 705, ΟΥῸ5δ). ἘῸΥ 8]} 
15 ἄο γοῦ ποῦ {Π|πκ ὑπᾶὺ Τὰ ἀσβοῦναβ ἴο ἀἷδ την 
ὑἶηθ8 ονοῦ ἢ Α8 ἴου τῃηϑ, ἴ μοϊ]ὰ {παῖ ἴῃ 41] 1υϑύϊσα 
γγ6 8 ΟὨΪΥ ρυπηΐβἢ Τὰ ὈΥ πηαϊκίηνσ ἃ Τ' οὗ Ηἰτ.} 

1.7.6., ὉΥ ογαοϊγίης ἷπι, αὐθοῖκ ογοββοθ δίῃ ἀβ8}}ν 
Τοϑαροάὰ. Μϑ5. δᾶαὰ “ΤῸ ὕΠπ6 ογΌβΒΒ. ονγϑβ 1ἰὕ8 δχϊϑύθῃποθ (0 
Ταῖι, Ὀαὺ 108 Π81η6 ὕο πηϑῃ ᾽ἢ ; 8566 ΟΥ 108] Ὠοία, 
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ὈἰοἰΖϑα Ὀγ (τοοσίς 



ΤῊΒ (ΑΚΝΟΌΘΑΙ, ΟΚ ΤΗΕ ΙΑΡΙΤῊΘ 

“ΤΏ6 β-Ὁ}016 ΘΟ 65. ἔγοιν 6 ῬᾶγΆ1161 ὑπδαῦ 1,οἷδῃ ἄγαν 
(πη βθούϊζοῃ 45) Ὀθύνγθθη ὑἢ)]18 δῇϊαι " δὰ ὑπ νϑαάϊηρ Ὀτγθακἔαϑυ 
οὗ Ῥεϊγιουβ, ν ῃΐοἢ οπαθα ἢ ἃ μδηδ-ο- μα Θηοοιιηῦου 
Ὀούνγθθη ὑμο Οδηύΐδιιτβ δηὰ {88 1,ρ1 8. ΤῊΘ ρῥΐθοθ 18 ὑπουρῃῦ 
ἴο Ὀ6 πηοα6]]6α ου ὑδ6 ϑψηιροδίμηι οὗ Μοηΐρρυβ, ὑπ Ογηΐο 
Βα ϊγἰβῦ. , : 



ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Η ΛΑΠΙΘΑΙ 

ΦΙΛΩΝ 
Ποικίλην, ὦ Λυκῖνε, διατριβήν φασι γεγενῆσθαι 

ὑμῖν χθὲς ἐ ἐν ᾿Αρισταινέτου παρὰ τὸ δεῖπνον καί 
τινας λόγους φιλοσόφους εἰρῆσθαι καὶ ἔριν οὐ 
σμικρὰν συστῆναι ἐπ᾽ αὐτοῖς, εἰ δὲ μὴ ἐψεύδετο 
Χαρῖνος, καὶ ἄχρι τραυμάτων προχωρῆσαι τὸ 
πρᾶγμα καὶ τέλος αἵματι διαλυθῆναι τὴν συνου- 
σίαν. 

ΛΥΚΙΝΟΣ 

Καὶ πόθεν, ὦ Φίλων, ἠπίστατο Χαρῖνος ταῦτα; 
οὐ γὰρ συνεδείπνει μεθ᾽ ἡμῶν. 

ΦΙΛΩΝ 
Διονίκου ἔφη τοῦ ἰατροῦ ἀκοῦσαι. Διόνικος δὲ 

καὶ αὐτός, οἶμαι, τῶν συνδείπνων ἦν. 
ΛΥΚΙΝΟΣ 

Καὶ μάλα' οὐ μὴν ἐξ ἀρχῆς γε οὐδ᾽ αὐτὸς 
ἅπασι παρεγένετο, ἀλλὰ ὀψὲ μεσούσης σχεδὸν 
ἤδη τῆς μάχης ἐπέστη ὀλίγον πρὸ τῶν τραυμάτων. 
ὥστε θαυμάζω εἴ τι σαφὲς εἰπεῖν ἐδύνατο μὴ 
παρακολουθήσας ἐ ἐκείνοις, ἀφ᾽ ὧν ἀρξαμένη ἐς τὸ 
αἷμα ἐτελεύτησεν αὐτοῖς ἡ φιλονεικία. 

ΦΙΛΩΝ 
Τουγαροῦν, ὧ Λυκῖνε, καὶ ὁ Χαρῖνος αὐτός, εἰ 

βουλοίμεθα τἀληθῆ ἀκοῦσαι καὶ ὅπως ἐπράχθη 
ἕκαστα, παρὰ σὲ ἡμᾶς ἥκειν ἐκέλευσε. καὶ τὸν 
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ΤῊΗΕ ΓΑΒΟΥΞΘΑΙ, ΟΚ ΤΗΕ [ΓΑΡΙΤῊΞΒ 

ΡΗΙΠῸ 
ΤΉΕΥ 580 γοὺ [Δα 4}}] Κἰηἀβθ οὗ βρογὶ γαεβίεγαδυ, 

ΙΓ γοίπυ5, ἂὲ [ῃ6 Βουδβε οὗ Ατ᾽βϑίδεποϊυβ, δὖ ἀἰπηθσ, ἀπά 
[πᾶῦ 5Θν ΤᾺ] βρεεοῆδθ οῇ Ὀἢ]ΟΒΟΡΏΥ ψεσα τηδάθ, οὐὐ 
οὗ ψ οὶ φυϊῦα ἃ φυάγγαὶ ἀγοϑα. [ἴη]685 ΟἹ γ 5 ννὰβ 
Ἰγίηῃρ, ᾽πε δῇδιν Ἔἄνεπ ἐπάδα ἴῃ νουπαβ πα {Π6 ρᾶνν 
νγὰ5 ἤΠΔ ΠΥ ὈΤΟΚΟΠ Ρ ΟΥ̓ ὑπ 5εσαϊηρ οὗ Ὀ]οοά. 

ΠΥΟΙΝυΒ 
Νον δον αἰὰ Οδαγίημβ πον ἐμαὶ, ΡΏ1ο ἢ Ηδε ἀϊὰ 

ποῦ αἷπα ν Ὁ 8. . 
ΡΗΙΠΟ 

Ης 5αἱὰ {παῖ Ὠϊοιΐσυβ, ὑΠ6 ἀοοῖογ, ἴθ] 4 ἢίῃι. 
Πιοπίουβ, 1 ΒΌρροβθ, ννὰβ ομδ οὗ πε ριιοϑίβ. 

ΟΝ 8 
65, ἴο "6 5υγδ ; υῦ δνόῃ ἢδ ψδ58 ποὺ {Ππ|6ΓῸ ἴῸΓ 4}] 

οὗ 1ἴ, ἔγουα ἴῃς νεῦῪ θερίὶπηΐηρ : [ἢ ψψὰ8 ἰαΐα δῃα ἴῃ6 
μαῦ}]6 ννὰβ δρουῦΐ 4] ονοῦ ψ ἤδη ἢδ οδῖὴθ οὐ ἴδ6 
8666, ἃ 0016 Ὀθεΐογα ὑπ6 ψουπμάβ. 80 1 δὰ βυγργβθα 
ὑπαὶ ἢ6 οου]α ρῖνε ἃ οἶδαῦ δοοουηῦ οἵ ἃπγ οὗἉ ἰΐ, ἃ8 ἢ δ 
αΙά ποῖ νιϊμεαβα νῃδὺ δα ᾧρ ἴο ἴπδ ἀυάγγοὶ ὑπαὶ 
ΘΠ αδ6α ἴῃ Ὀ]οοαΞῃαάα. 

ΡΗΙΜῸ 
Τγας, Γγοίπαβ ; 8πα ἔον ὑπαὶ ΝΟΥ γθάβοη ΟΠ τ πι5 

ἰο]ὰ υ5, ἢ νὰ νδηϊοα ἴο ἢδὰἂν {Π6 τγυτῃ οὗὨ ἰδ δηά ἃ]] 
Π6 ἀεἴαι]β, ἴο οοπια ἴο γοι, βαγίηρ ὑπαὶ οπίουβ 
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ΤῊΗΒ ΨΟΒΚΞ ΟΕ [Π͵ΟΙΑΝ 

Διόνικον , γὰρ αὐτὸν εἰπεῖν ὡς αὐτὸς μὲν οὐ παρα- 
γένοιτο ἅπασι, σὲ δὲ ἀκριβῶς εἰδέναι τὰ γεγενη- 
μένα καὶ τοὺς λόγους αὐτοὺς ἂν] ἀπομνημονεῦσαι 
ἅτε μὴ παρέργως τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἐν σπουδῇ 
ἀκροώμενον. ὥστε οὐκ ἂν φθάνοις ἑστιῶν ἡμᾶς 
ἡδίστην ταύτην ἑστίασιν, ἧς οὐκ οἶδα τίς 5. ἡδίων 
ἔμοιγε, καὶ μάλιστα ὅσῳ νήφοντες ἐν εἰρήνῃ καὶ 
ἀναιμωτὶ ἔξω βέλους ἑστιασόμεθα, εἴτε γέροντες 
ἐπαρῴνησάν τι παρὰ τὸ δεῖπνον εἴτε νέοι, εἰπεῖν τε 
ὅσα ἥκιστα ἐχρῆν ὑπὸ τοῦ ἀκράτου προαχθέντες 
καὶ πρᾶξαι. 

ΛΥΚΙΝΟΣ 
Νεανικώτερα ἡμᾶς, ὦ Φίλων, ἀξιοῖς ἐκφέρειν 

ταῦτα πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ ἐπεξιέναι διηγουμέ- 
νους πράγματα ἐν οἴνῳ καὶ μέθῃ γενόμενα, δέον 
λήθην ποιήσασθαι αὐτῶν καὶ νομίζειν ἐκεῖνα 
πάντα θεοῦ ἔ ἔργα τοῦ Διονύσου εἶναι, ὃς οὐκ οἶδα εἴ 
τίνα τῶν αὑτοῦ ὀργίων ἀτέλεστον καὶ ) ἀβάκχευτον 
περιεῖδεν. ὅρα. οὗν μὴ κακοήθων τινῶν ἀνθρώπων 
ἢ τὸ ἀκριβῶς τὰ τοιαῦτα ἐξετάξειν, ἃ καλῶς ἔ 
ἐν τῷ συμποσίῳ καταλιπόντας μι ήϑου όη 
“μισῶ᾽ γάρ, φησὶ καὶ ὁ ποιητικὸς “λόγος, 
“ μνάμονα συμπόταν." καὶ οὐδὲ ὁ Διόνικος ὀρθῶς 
ἐποίησε πρὸς τὸν Χαρῖνον ταῦτα ἐξαγορεύσας καὶ 
πολλὴν τὴν ἑωλοκ ασίαν κατασκεδάσας ἀνδρῶν 
φιλοσόφων. ἐγὼ δέ ἃ ἄπαγε, οὐκ ἄν τι τοιοῦτον 
Ν εἴποιμι. ' 

ΦΙΛΩΝ 
Θρύπτῃ ταῦτα, ὦ Λυκῖνε. ἀλλ᾽ οὔτι γε πρὸς 

ἐμὲ οὕτω ποιεῖν ἐχρῆν, ὃς ἀκριβῶς πολὺ πλέον 
1 ἂν ΒΕΙΚΙΚΘΡ : ποῦ 'η ΜΗ5. 
2. οὐκ οἶδα τίς ΒΘΙΚ ΚΟΥ : οὐκ οἶδ᾽ ἄν τις Μ5Ν. 
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ΤῊΒ ΟΑΒΟῦΞΘΑΙ, ΟΚἈ ΤῊΒ ΠΑΡΙΤΗΒ 

ΠΙ 561} δα 5414 ἐῃδὺ ἢδ νγὰβ ποῦ {πϑγα ἴοὸγ ἃ]] οὗ ἰἴ, 
Ὀυϊ ὑπαῦ γοιι Κπονν ἜΧδοῦγ ν πᾶῦ ἢδα Πᾶρροηθδα δῃά 
σου] δοῖιδ]]Υ γεοϊῖα ὑΠ6 βρβθϑοῆθβ, θείῃρ, ἃ58. γοὺ ἃΓ6, 
8Δὴ δἰϊοηϊνεα δηα ποῦ ἃ οΔΓΘΙΈΘ5 ἰϑΐθπεῦ ἴο βοῇ 
αἰβουββίοηβ. 50ὸ ὯἊὸ Βυυυ πα ρῖνα ὃ5 {15 τηοβῦ 
ἀεΠ ρ ὐ Ὁ} εὐἰογίδϊητηθηΐ---- Ὁ ποηΘ, 1 ὅτ βυγ6, οου]α 
Ὀ6 τόγὰ ἀο]ρητίυ!, δ Ἰδαϑὺ ἴο πη, Ἔβρθοὶδ!ν ἃ8 γα 
8Π4}} δηΐου ἃ ρεδοαεῖῃ]! δηα ]οοα 6855 δηϊογίαϊητηθηῦ, 
νυ πουΐ ᾿πἰειηρούδηοα πα ουὐἱΐ οὗ ταῆρο οὗἉὨ τηΐ551168, 
γν βοῦθ ον [Ὁ ννὰ5 ο]α τῇ θῇ ΟἹ γοιηρσ ΨΏΟ τηϊβοοπαποῖεα 
ΠΟΠΊβεῖνῈ 8 δὖ αἰπποῦ, ἰδ οὐ ὈΥῪ βἰγοηρ ατηκ ἴο ἀο 
ἃ πα 88 ψνῃβδῦ {Π6 γ 5ῃοι]α ποῖ. 

μΥοινῦβ. 
[τ ννὰβ γδῦῃεν ἃ 51Π}γ αἴαίγ, Ρἢ1]ο, δπὰ γεῦ γου νδηῖ 

τὴ6 ἴο Ρυ ] 15} ἰὉ ἀΌγοδα δπα [61] ννβαῦ μαρρεηεὰ νῇξη 
᾿ιεδάς νοῦ ᾿υγχῃοα ἢ νη6, ψ ἤθη τὉ 411 5ῃοι]α Ἂς 
[ογροϊζεῃ ἀπά τῃ6 ψνο]6 υυβίπαββ ρυὺ ἄοννη ἴο ἃ ροά--- 
οηγβαβ, 1 τηθϑῃ, ψγνῆ0 5ΟΔΥΘΘΙΥ ΡΥ Ϊῦ5 ΔΏγοης ἴο 
ΓΟΙΊδ 1) υπἰ ἰ τα θα ἴῃ ἢ 5 τῖϊα5 Δηα ἃ βίσδηρεν ἴο ἢΪ8 
τανε ῖβ. οη ἢ γοὰ ὑμίηκ ἰδ ταῦμεῦ "δα ἔοστη ἴο 
ΘΠΘΌΪΘ ἰηΐο 50 ἢ} τηδύϊουβ τηϊηυΐζεὶγνῦῷ ΤὴΘ ΡὈΓΟΌΡΕΟΓ 
ΤΠ1ηρ 15 ἴο Ιεαᾶνε ὕμεπὶ Ῥθῃπα γοὺ ἰπ ἴμε αἰπίηρ- 
ΓΟΟΙῚ ΨΏΘΗ γοῖὶ! ΡῸ ᾶνᾶγ. 4.5 γοὺ Κπονν, ποι 5 ἃ 
βαγίηρ ἴγοσῃ ἴῃς ροοὺβ: “1 παῖε ἴο αἀσίηῖκκ ψ Ὁ} Πϊπὶ 
ῃαῦ Παῦ}} ἃ πιθηλοσυ. ὁ Απα ]οπίουβ 414 ποῖ ἀο 
γσηῦ, εἰσ, ἴο ]α ἰὉ 411 ἴο ΟΠμαγίπιβ δηα Ρὲ- 
ΒΡΓΪΏΚ]6 ΡΒΠΟΒορμ τα ἡ {Π6 οορίοι ἀγερβ οὗ ὑΠΕῚγ 
βίδα οὔρβ. Α.5 ἴον πιε-- --ρεῦ ουῦ ψὶ ἢ γοῦ ! [5118 
16}1] γοὰ δηγιπίηρ οὗ Πα Κἰπά ! 

ΡΗΙΠῸ 
ΓΗδῖ 15 41} ραὺ οἡ, γεοϊπα8. Βαῦ γοὺ πεεάη ὑ αν 

δοϊβα ἐπαὺ νὰν ψ] ἢ τηθ, ον 1 Κπον νοῪῪ ψ 6 ]}} {Π|λ1 

ι Αὐῦποῦ ἀπ Κηονψῃ : ααούθα 4͵80 ὃν Ρ] αὔδγοι ( γοοοηνΐηι (0 
Οιιαοαί. ϑ'ψηιροδ.). ὅ386 α'8ὸ πθχ ὕο Οὐγριβ αγοοηιίοσν. ΟὟ. 
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ἸῊΒΕ ΨΟΒΝΚΒΘ ΟΕ ΤΌΓΙΑΝ 

ἐπιθυμοῦντά σε εἰπεῖν οἶδα ἢ ἐμὲ ἀκοῦσαι, καί 
μοι δοκεῖς, εἰ ἀπορήσειας τῶν ἀκουσομένων, κἂν 
πρὸς κίονά τινα ἢ πρὸς ἀνδριάντα ἡδέως ἂν 
προσελθὼν ἐκχέαι “πάντα συνείρων ἀμυστί. εἰ 
γοῦν ἐθελήσω ἀπαλλάττεσθαι νῦν, οὐκ ἐάσεις με 

ἀνήκοον ἀπελθεῖν, ἀλλ᾽ ἕξει! καὶ παρακολου- 
θήσεις καὶ δεήσει. κἀγὼ θρύ ομαι πρὸς σὲ ἐν 
τῷ μέρει: καὶ εἴ γε δοκεῖ, ἀπίωμεν ἄλλου αὐτὰ 
πευσόμενοι, σὺ δὲ μὴ λέγε. 

ΛΥΚΙΝΟΣ 
Μηδὲν πρὸς ὀργήν" διηγήσομαι γάρ, ἐπείπερ 

οὕτως προθυμῇ, ἀλλ᾽ ὅπως μὴ πρὸς πολλοὺς 
ἐρεῖς. 

ΦΙΛΩΝ 
Εἰ μὴ παντάπασιν ἐγὼ ἐπιλέλησμαι Λυκίνου, 

αὐτὸς σὺ ἄμεινον ποιήσεις αὐτὸ καὶ φθάσεις 
εἰπὼν ἅπασιν, ὥστε οὐδὲν ἐμοῦ δεήσει. ἀλλ᾽ 
ἐκεῖνό μοι πρῶτον εἰπέ, τῷ παιδὶ τῷ Ζήνωνι ὁ 
᾿Αρισταίνετος ἀγόμενος γυναῖκα εἱστία ὑμᾶς; 

ΛΥΚΙΝΟΣ 
Οὔκ, ἀλλὰ τὴν θυγατέρα ἐξεδίδον αὐτὸς τὴν 

Κλεανθίδα τῷ Εὐκρίτου τοῦ δανειστικοῦ, τῷ φιλο- 
σοφοῦντι. 

ΦΙΛΩΝ 

Παγκάλῳ νὴ Δία μειρακίῳ, ἁπαλῷ γε μὴν ἔτι 
καὶ οὐ πάνυ καθ᾽ ὥραν γάμων. 

ΛΥΚΙΝΟΣ 
᾿Αλλ᾽ οὐκ εἶχεν ἄλλον ἐπιτηδειότερον, οἶμαι. 

τοῦτον οὖν κόσμιόν τε εἶναι δοκοῦντα καὶ πρὸς 

1 ἕξει ΕσΙύΖθομο : ἕξεις (ἤξει5) ΜΩ͂Ν. 
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ΤῊΕΞ, ΟΑΒΟΌΘΑΙ, ΟΚἈ ΤΗΕ ΤΑΡΙΤΗΒ 

γοὺ ἅγ6 τη οἢ πο δᾶρον ἴο [411 {πῶ} 1 ἴο ᾿ἰδῦδθη, ἀπά 
Ι᾿μᾶνα δη ἴἰάδὰ ὑμὰΐ 1ἢ γοῖιι μβδα ποροαν ἴο Ἰΐβίδθῃ ἴὸ 
γου, γοῦν ψγου]α δ] ον σοϊπρ' ἃΡ ἴο ἃ Ρ ] Δ Ὺ ΟΥ ἃ βἴδίια 
δηα ρουτγίηρ ἰὖ 41} ουῦ ἰῃ 8 βἴγθαπ), νι πουΐ ἃ ρᾶιι56. 
ἴὴ ἔδλοῖ, 161 9ῃου]ὰ ν 8} ἴο ρὸ ἄνγᾶὺ πονν, γοι ψννου]Ἱά 
ποῖ ᾿δὐ πη6 ρῸ υπίο]ὰ, θυϊ ψου]α Πο]α τὲ δηα [Ό]]οὸνν 
[6 ἃπα εοπϊγεαῦ 6. Αμπα πον 1 δὴ φοϊῃρ ἴο δα 
γεῷ ὕαγῃι αὖ μυϊεπρ ὁπ. (7 πγη5 0 ἀποίλεν ἡγιοπα.) 1 
γου κε, 1οἰ᾽5 ρὸ δπὰ πα ου ἀρουΐ [Ὁ ἔτΟΠ ΒΟ οΠῈ 
εἶδε. (70 υνσινυ8.) Υὔοιι τηὰν Καὲρ γουν βἴογυ ἴὸο 
γουβε }  ! 

ΓΥΟΙΝῸΒ 
Ποη ἢ μεῖῦ δηρτΥγ! 1 ν1}] [6]] γοῖι, βίποε γοὰ 

ἃτ6 50 δηχίουβ, ρυὺῦ ἀοη᾽ Ὁ γου 16]] ἃ Ἰοῖ οὗἉ ΡΘορ]α. 

ΡΗΙΜῸ 
1] πᾶνε ποὺ ἔογροϊζεῃ 41}1 Κπον οὗ γου, Γι γοίπαβ, 

γοι Ψ1}}] ἀο ἐμπαὺ θεῖζεσ {Π8ῃ 1 ολπ, 8πα γοιῖὶ ψΨ]}]} 
]οβα πὸ ἔϊπια ἱῃ [6] πρὶ Θνερυθοαγν, 850 ἐπαῦ 1 5ῃδῃ᾽ ὑ θὲ 
πρραρᾶ. Βυΐὶ ἤγβυ [61] τς οὔὲ ἐπίηρ---ννὰβ ἰἢ ἴο 
σοἸερταῖα 6 ψεααΐϊηρ οὗὐ 5 8ὸὴ Ζθῆο ἱἐ{βμαῖ 
Αγϑίδεποῖυβ εηἰογίαϊποα γου ἢ 

ΠΥΟΙΝῸΒ 
Νο, ἢς ψὰ5 τηδιτγίηρ Πἰ8. ἀδιρίῦεν ΟἸθαπ }}15. ἴο 

1πΠ6Ὸ6 βοὴ οἵ Επογίϊαβ ἴΠ6 ὑδηκον, ὕΠ6 ἰδ ψῃῸ 15 
βυπα γίηρ ΡΠ ]]ΟΒΟΡὮΥ. 

ΡΗΙΠῸ 
Α νεῦὺ ρμοοά-]οοκίηρ 86, ἴο θὰ 5.6 ; 501} ἱπηιηδ- 

ἴατο, ὑπβουρῇ, ἀπα Παγαϊγ ο]α ἐπουρῇ ἴο "6 πιδιγίβα. 

ΠΥΟΙΝῸΒ 
Βυῦ πε οοὐυἱὰ ποῖ ἤπα δῆγοῆθ Ψψῇο 5166 τὴ 

μεῖζεσ, 1 βῦρροβε. ᾿Αἂβ {Π|8 ΡΟῸῪ βεθηϊδα ἴο θὲ 
ΤΩΔΏΠΘΙΥ Πα ἢδα ἴδκβϑῃ ἂῃ ἱπίθγαδῦ ἴῃ ΡΠΠΟΒΟΡὮΥ, 

41} 
ΥΝΟΙ.. 1 Ε κε" 



ΤΗΕ ΜΟΚΚΒΘ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

φιλοσοφίαν ὡρμημένον, ἔτι δὲ μόνον ὄντα πλουσίῳ 
τῷ Εὐκρίτῳ, προείλετο νυμφίον ἐξ ἁπάντων. 

ΦΙΛΩΝ 
Οὐ μικρὰν “λέγεις αἰτίαν τὸ πλουτεῖν τὸν 

Εὔκριτον. ἀτὰρ οὖν, ὦ Λυκῖνε, τίνες οἱ δει- 
πνοῦντες ἦσαν; 

ΛΥΚΙΝΟΣ 
Τοὺς μὲν ἄλλους τί ἂν σοι λέγοιμι; οἱ δὲ ἀ ἀπὸ 6 

φιλοσοφίας καὶ λόγων, οὕσπερ ἐθέλεις, οἶμαι, 
ἀκοῦσαι μάλιστα, Ζηνόθεμις ἦν ὁ πρεσβύτης ὁ 
ἀπὸ τῆς στοᾶς καὶ ξὺν αὐτῷ Δίφιλος ὁ Ο λαβύριν- 
θος ἐπίκλην, διδάσκαλος οὗτος ὧν τοῦ ᾿Αρισ- 
ταινέτου υἱέος τοῦ Ζήνωνος" τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ 
περιπάτου Κλεόδημος, οἶσθα τὸν στωμύλον, τὸν 
ἐλεγκτικόν, ξίφος αὐτὸν οἱ μαθηταὶ καὶ κοπίδα 
καλοῦσιν. ἀλλὰ καὶ ὁ ᾿Επικούρειος Ἕρμων 
παρῆν, καὶ εἰσελθόντα γε αὐτὸν εὐθὺς ὑπεβλέ- 
ποντο οἱ Στωϊκοὶ καὶ ἀπεστρέ οντο καὶ δῆλοι 
ἦσαν ὥς τινα πατραλοίαν καὶ ἐναγῆ μυσατ- 
τόμενοι. οὗτοι μὲν αὐτοῦ ᾿Αρισταινέτου φίλοι 
καὶ συνήθεις ὄντες παρεκέκληντο ἐπὶ δεῖπνον καὶ 
ξὺν αὐτοῖς ὁ γραμ ατικὸς “Ἱστιαῖος καὶ ὁ ῥήτωρ 
Διονυσόδωρος. διὰ δὲ τὸν νυμφίον τὸν Χαιρέαν ἢ 
Ἴων ὁ ὃ Πλατωνικὸς συνειστιᾶτο διδάσκαλος αὐτοῦ 
ὦν, σεμνός τις ἰδεῖν καὶ θεοπρεπὴς καὶ πολὺ τὸ 
κόσμιον ἐπιφαίνων τῷ ͵ “προσώπφ' κανόνα γοῦν οἱ 
πολλοὶ ὀνομάζουσιν αὐτὸν εἰς τὴν ὀρθότητα τῆς 
γνώμης ἀποβλέποντες. καὶ ἐπεὶ παρῆλθεν, ὑπεξ- 
ανίσταντο πάντες αὐτῷ καὶ ἐδεξιοῦντο ὥς τινα 
τῶν κρειττόνων, καὶ ὅλως θεοῦ ἐπιδημία τὸ 
πρᾶγμα ἣν Ἴων ὁ θαυμαστὸς συμπαρών. 
41τ8 



ΤΗΒ ΘΟΑΒΟῦΒΑΙ, ΟΒ ΤΗΕ ΓΑΡΙΤΗΒ 

Δα 4150 ἃ8 6 ψὰβ ἴπ6Ὸ ΟἿ]ΥῪ βοὴ οὗ Επογίϊυβ, νῆ0 ἰ5 
τί ἢ, ἢ6 ρῥγοξεγτεα ᾿ἶπὶ ἴο 4}} {πΠ6 γεϑδῦ ἃ5 ἃ ῃυβραῃηα 
ἴον ἢΪ8 ἀδυρῆζεν. 

ΡΗΙΠῸ 
Υου ρῖνε ἃ ΝΕΥῪ βοοά τγαϑβοη ἴῃ βαυίηρ [Πδὶ ΕλιοΥζι5 

18. τς! Βαῦ σοχῃθ6, 1 γοΐπυ8, γῆ σεῦ ὑΠ 6 ΡΘΟρΡ]Ὲ 
αὖ ΑΙ ΏΠΟΓ ἢ 

ΠΥΟΙΝῸΒ 
ὙΝῺῈΥ 5δου]ὰ [1ε]} γου 41] οὗ δ ἢ ΤῊΣ ρῥἢ]]οβο- 

Ρἢδῖβ ἃπα ἸἸΘΥΑῪ τηθπ, ΨῃοπΊ, 1 ΞΌΡΡοβε, γοὺ 
ΓΘ τηοϑδὺ δᾶρον ἴο Πὰν δροιΐ, σγεγα Ζεποίμειμἷβ, ὑΠ 6 
ο]ά τηδῃ οὗ ἐπε Ροσγοῖ,1 δῃα δ᾽οὴρ τ ἰπὶ ὨΙΡΏΙ]ὰ5, 
ψν οτὰ ὑπο Ο8]] “1 ΑΡγγ τ", ταΐογ οὗ ΑὐΥδίδεηθδίιϑ᾽ 
ὈοΥ Ζεμο. Ετοπι {1|| Υαῖκ 2 ἔεσε νψὰβ ΟἸθοάεπιμ9--- 
γου Κηον ᾿ἶπι, ὑπῸ τηουΐῃγν, ἀγρυμηεηϊαϊννε ἔθ]]ον, 
γ ῃοη) [5 Ρ0Ρ115 ο4}} ““ϑ'υνοσα "᾿ δηα “(Ἰδανον.ἢ 
Ηδυτηοι με ΕἸρΙουγεδὴ νγὰβ ἔπεγε ἴοο, δπὰ ἃ8 ἢς 
οδῖηα ἴῃ ἴΠ6 ϑἴοϊοβ ἂῦ πος θαρᾶμπ ἴο ρίονγει. αὖ ἢΐπὰ 
ΔΠ6 ἔχη ὑπεῖὶν ὈδΔοκ5 οὐ Πΐπὶ; Ὁ ννὰβ οἰδὰῦ ὑμαῦ ὑπαν 
Ἰοαϊμῃεα ἢΐγη 85 ὑπεῪ ψουἹὰ ἃ ρϑυγίοϊαα. οὐ ἃ τῆδη 
ΠΟΘ ἃ οὐυγδ86ὲ. Τηθθα 6 δα Ὀξδη δϑκεα ἴο 
αἰπηον 85 Αυϑίδθηθίαβ᾽ ον {ΓΘ 45 Δηα 48ϑοοἰαῖθβ, πα 
4150 ὑΠ6 ρσυδιωσηδυίδηῃ ΕΗ ςἰίαθυβ ἃπα τῆς τηδιογ οἶδπ 
Πιοπγβοάοσιβ. ΤΉ Θη, ἴοο, ου δοοουῃηΐ οὗ Οἤδογεδβ, [ῃ6 
Ὀγϊάδρτοουι, ἴοη ἔπ6 Ρ]αϊοηΐς ΡΒ] οβορεΥ, γνῆο 185. ἢὶσ5 
ἰεδοῆθν, βαγεα ἴῃ6 ἔδαβῦ- -ἃ ρσγάᾶνε ἃπα γχγενεγεηάᾶ 
ΡῬΘΊβου ἴο ἰἴόοῖκ αὖ, ν τ] στοαῦ αἱρΏ Υ συγ τἴθῃ ἡ ἢΪ5 
ἔεαΐαγεβ. [πᾶδ66, τχοβὺ ΡΘΟρ]ςῈ 64}}] Ὠΐτα “ [Π6 σ]ογ," 
ΔΙΠυαΐηρ ἴο {Π6 5[Γαὶρηϊη 655 οὗ 15 ὉΠ] καρ. Πεπ 
ἢδ οδῃηδ ἰῃ, ὕΠ 6 Ὺ 811] ἀγοβα ἴῃ ἢϊ8 ἢοπουν δηα γεοεϊνοά 
Πΐτα {κὸ ἃ βΒυρεγηῃδίαγαὶ θεΐηρ; ἴῃ 5ῃοσῦ Ὁ νγᾶ8 ἃ Γαβρι] 
αἰνίης νἱϑιταϊίοι, ἴῃς δανεηῖ οὗ ἴοῃ 6 την ]]οι5. 

1 ΤῊΘ Ῥογοὴ : ψθγ6 Ζθηο ὕπο ἥοϊο βθα ὕο ἰθϑοὶ. 
3 ΤῈ δι (περίπατος) ἴῃ 8 γοθυμῃ, ΒΘΓα 86 Ῥουρα- 

ὑοῦϊοβ δα ὑμὶν τοῦ - ]δοθ. 
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ΤῊΝ ΨΟΚΚΘ ΟΕ ἸΤύςσιαν 

Δέον δὲ ἤδη κατακλίνεσθαι ἁπάντων σχεδὸν 8 
’ 3 [4] Ἁ ᾽ ’ φ ΄ὰ Ψ] παρόντων, ἐν δεξιᾷ μὲν εἰσιόντων αἱ γυναῖκες ὅλον 

Ν “ 3 “ 2. ἡ" 3 3. 3) φ 
τὸν κλιντήρα ἐκεῖνον ἐπέλαβον, οὐκ ὀλύγαι οὖσαι, 

7 3 “ ς ’ ᾽ὔ 3 ζω . καὶ ἐν αὐταῖς ἡ νύμφη πάνυ ἀκριβῶς ἐγκεκαλυμ- 
νΝ “ Ἂ Ν 

μένη, ὑπὸ τῶν γυναικῶν περιεχομένη" ἐς δὲ τὸ 
. , ς ΝΜ , [ Ψ 3 φῳ.» Ὸ 
ἀντίθυρον ἡ ἄλλη πληθύς, ὡς ἕκαστος ἀξίας εἶχε. 

᾿Ὶ ΄Ὰ Νὰ Νὰ ς 

κατ᾽ ἀντικρὺ δὲ τῶν γυναικῶν πρῶτος ὁ Εὔκριτος, 
εἶτα ᾿Αρισταίνετος. εἶτα ἐνεδοιάξετο πότερον χρὴ 

’ ͵ Ἁ .“ι.η.΄,Ν [ ͵ὔ Ἁ πρότερον Ζηνόθεμιν τὸν Στωϊκὸν ἅτε γέροντα ἢ" Ἐρ- 
Ν 4 λῚ “ 

μωνα τὸν ᾿Εἰπικούρειον, ἱερεὺς γὰρ ἦν τοῖν ἀνάκοιν 
“ Ἂ ’ καὶ γένους τοῦ πρώτου ἐν τῇ πόλει. ἀλλὰ ὁ Ζηνό- 

» . » ’ «Ὁ» 7 7» , ες 4 θεμις ἔλυσε τὴν ἀπορίαν" “ Ἐὴ γάρ με," φησίν, “ ὦ 
᾽ , ὃ ΄ ν Ν “Ἵ ὃ ΡΌΜ. Αρισταίνετε, δεύτερον ἄξεις τουτουὶ τοῦ ἀνδρός, 
Ψ , Ν᾿ Ν. ΜΝ 3 ’ Ν ἵνα μηδὲν ἄλλο κακὸν εἴπω, ᾿Επικουρείου, ἄπειμι 
Ψ Ἁ ’ ’ 39 ν Ψ 

ὅλον σοι τὸ συμπόσιον καταλίπων' καὶ ἅμα 
δ - , » ν » ῇ, 2. ἢ ν ΤᾺ τὸν παῖδα ἐκάλει καὶ ἐξιόντι ἐῴκει. καὶ ο“Ἕμων, 

’ὔ ἠ Ν ζω 
“Ἔχε μέν, ὦ Ζηνόθεμι, τὰ πρῶτα," ἔφη" “ ἀτὰρ 

εἰ καὶ" μηδέν τι ἕτερον, ἱερεῖ γε ὄντι ὑπεξίστασθαι 
καλῶς εἶχεν, εἰ καὶ τοῦ ᾿Επικούρου πάνυ κατα- 

᾿ς ᾽ 3 ς 

πεφρόνηκας." ““᾿Ἐγέλασα," ἡ δ᾽ ὃς ὁ Ζηνόθεμις, 
«ς , ε» ν» ν, , , Ἐπικούρειον ἱερέα," καὶ ἅμα λέγων κατεκλίνετο 

9 ξ ὦ καὶ μετ᾽ αὐτὸν ὅμως ὁ “Ερμων, εἶτα Ἰζλεόδημος ὁ 
Περιπατητικός, εἶτα ὁ ων καὶ ὑπ᾽ ἐκεῖνον ὁ 

’ὔ Φ4.»» Ν ΣΝ ἐς ᾽ὔ νι φ 3 

νυμφίος, εἶτ᾿ ἔγω καὶ παρ᾽ ἐμὲ ο Δίφιλος καὶ ὑπ 
3 “ 4 ε “ 4 ς ε», 

αὐτῷ Ζήνων ὁ μαθητής, εἶτα ὁ ῥήτωρ Διονυσό- 
ς Ἁ ς »“. 

δωρος καὶ ὁ γραμματικὸς Ἱἱστιαῖος. 

1 τουτουὶ τοῦ ἀνδρός ΜΝ. : τουτουί, ἀνδρός ΒΟΙΚΚοΥ. 
3 εἰ καὶ ΜΆΝ. : εἰ ΕΥΙύΖβομο : κἂν 3 
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ΤΗΒ ΟΑΒΟΌΒΘΑΙ, ΟΚἘ ΤΗΝ ΤΑΡΙΤΗΒ 

Βγ ἐμεῦ {ἰπι6 ννγα δα ἴο ἴδκα οὐν ρΪδος5, ἴῸγ δ] πχοϑῖὶ 
δυο ΟΠ6 ψγἃ8 ὕπεγα. Οἡ {Π|6 τἱρῇῃῃ!ϊ 8ἃ5 γοὺ δηἴοσ, ὑΠ6 
ψΟΙηΘηὴ ΟΟΟυρΙΘα ἐῃε ψν ῆ0]6 οουοῆ, ἃ5 πεσε ψ γα 
ἃ βοοά τΔὴΥ οὗὨ πεῖ, ἢ [6 Ὀγά6 διποηρ {Π|6 π᾿, 
ΝΘΙῪ ΒΟΥΌῸΡΌΪ]ΟΙΒΙΥ νϑ θα ἃπα ἰεασεα ἴῃ ΟΥ̓ δε 
ψΟΘη. Τονάσγαὰ πε 80 Κ ἀοοΥ οᾶπηα πε γαβϑῦ οὗ 1ῃ 6 
ΘΟΙΏΡΔΗΥ δοοοσαϊηρ ἴο ὕΠ6 «Οβὔθαμπι ἴῃ ΠΟ ἢ δᾶοῇ ννἃ8 " 
Π6]4. Ορροβδῖϊε ὑῃ6 ψολθῃ, ἴπ6 ἢἤτϑοὶ ννὰβ Εὐπιογίζαβ, 
δηα τἴπδη Αγ βίδεπεῖαβ. ΤΉΘη ἃ ἀπο βυοη ννᾶ5 ταὶβεᾶ 
ψαῦον Ζεποίποιηϊβ με ϑἴοϊς βου] ἃ ἤἢάνε ρζγε- 
σράδησοθ, ἢς Ὀεΐῃρ δὴ οΪά τηδῃ, οὐ Ηδυοη {πε 
Ερίσυγοδη, ὑδοδῦβα ἢ6 ν 88 ἃ ρῥυγίεϑδὶ οἵ ἴῃ Τνΐη 
Βγεῦθσθη δηᾶ ἃ ρθε" οὗ ἴΠ 6 Ἰοδαϊηῃρ ἔδυαγ ἴῃ ὑΠ 6 
εἰΐγ. Βαϊ Ζεπούμειηιβ βο]νεα {πε ῥγοῦ] θὰ ; “ Ατίϑ- 
ἰδαποίυβ,, 5814 ἢθ, κ 1 γοὰ μυΐ τὲς βθοοπμα ἴο 
[Π15 τηδῃ ἢδγα,---ἂὴ ΕΡΙοαγαδη, ἴο 588} ποίῃίπρ ψΟΥ56 
οὗ Πΐπι,---Ἰ 514}} ρὺὸ ἄνδὺ πᾶ ἰεᾶνεὲ γοὰ ἴῃ {Ὁ]]} 
ροβϑοϑϑίοῃ οὗ γοὺν ὑθοᾶγ. ὙΠ ὑπᾶὺ ἢς ο4]1εα ἢΪϊ5 
αὐϊεπάδην πα τη864ὲ ἃ5 ἰἔ ἴο ρὸ ουα. 80 Ηδγτηοῃ 
581 : ““ Τακε {πὸ ρἷδος οὗ ποπουῦῦ, Ζεμποῦ απ; Ὀυΐϊ 
γοι νου] πᾶνε ἄοπα Ψ6]] ἴο γίο6]4 ἴο τη θεοδυβε 1 
δὴ ἃ ρῥγιεβῦ, 1 ΤῸΓ πὸ οἵαν γϑϑβοῃ, μοννανοῦ τ οἢ 
γοι ἀεϑρίθε ΕἸρίσυγυβ.᾿ “Υοὺ πιᾶκα τὴ8 Ϊδ80}},᾿ 
5814 Ζεποῦ θη) 5 : Κ 8ηὴ Ερρσυγοδη ρῥγεϑὶ ἢ ὙΠ 
ἴπε686 ψοτὰς ἢ6 ἴοοϊς ἢἰβ. ρἷδοθ, αῃὰ δυο ηθχὶ 
ἤΐπη, ἰῃ βρῖϊε οὗ ψῇηδῖ ἢδα ραββϑὰ ; ἴπεπ ΟἸ]δοάσδιηιβ 
ἴπε Ρεγραϊεῦς : ἴπθη [ολ, ἃπα ὑεῖον μη {πε "γα 6- 
στοοῖι, ὑμεῃ Τυγ861; Ὀεϑίάθ τς ὨρὨ 5, πᾶ 
μεῖον Ἰυΐ Πἰ5 ρυρὶ! Ζεμο ; δηὰ ὑμεη ἴΠ6 τἢειογ οΐδη 
Ἰοπγβοάογιβ δηα ἴπεὸ στδιηπιατίδαη ΕΗ Ἰβἰδθι18. 
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ὶ ΤΗΕ ΝΟΒΚΚΒΕ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

ΦΙΛΩΝ 
΄΄ὸ ἢ ᾿ 

Βαβαί, ὦ Λυκῖνε, μουσεῖόν τι τὸ συμπόσιον 10 
ΓΑ ΄Ἂ ΄ο ῪΝᾺ ’ὔ Ἁ διηγῇ σοφῶν ἀνδρῶν τῶν πλείστων, καὶ ἔγωγε 

’ “ , 

τὸν ᾿Αρισταίνετον ἐπαινῶ, ὅτι τὴν εὐκταιοτάτην 
ἑορτὴν ἄγων τοὺς σοφωτάτους ἑστιᾶν πρὸ τῶν 
ἐς . 9 ’ὔ Ψ Ἁ ΄ 3 ε ’ 

ἄλλων ἠξίωσεν, ὁ τί περ Τὸ κεφάλαιον ἐξ εκαστῆης 
ν᾿ , 

"αἱρέσεως ἀπανθισάμενος,. οὐχὶ τοὺς μέν, τοὺς δὲ 

οὔ, ἀλλὰ ἀναμὶξ ἅπαντας. 

ΛΥΚΙΝΟΣ 
Ἔστι γάρ, ὦ ἑταῖρε, οὐχὶ τῶν πολλῶν τούτων 

πλουσίων, ἀλλὰ καὶ παιδείας μέλει αὐτῷ καὶ τὸ 
πλεῖστον τοῦ βίου τούτοις ξύνεστιν. 

Εἱστιώμεθα οὖν ἐν ἡσυχίᾳ τὸ πρῶτον, καὶ 1] 
παρεσκεύαστο ποικίλα. πλὴν οὐδὲν οἶμαι χρὴ 
καὶ ταῦτα καταριθμεῖσθαι, χυμοὺς καὶ πέμματα 
καὶ καρυκείας: ἅπαντα γὰρ ἄφθονα. ἐν τούτῳ δὲ 
ὄ Κλεόδημος ἐπικύψας ἐς τὸν Ἴωνα, “ Ὁρᾷς," 
ἔφη, “ τὸν γέροντα ᾿- Ζηνόθεμιν λέγων, ἐπήκουον 
γάρ----“ ὅπως ἐμφορεῖται τῶν ὄψων καὶ ἀναπέπλη- 
σται ζωμοῦ τὸ ἱμάτιον καὶ ὅ ὅσα τῷ παιδὶ κατόπιν 
ἑστῶτι ὀρέγει. λανθάνειν οἰόμενος τοὺς ἄλλους, οὐ 
μεμνημένος τῶν μεθ᾽ αὗτόν; δεῖξον οὖν καὶ Λυκίνῳ 
ταῦτα, ὡς. 'μάρτυς εἴη. ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἐδεόμην 
δείξοντός μοι τοῦ Ἴωνος πολὺ πρότερον αὐτὰ ἐκ 
περιωπῆς ἑωρακώς. 
ἽἌμα δὲ ταῦτα ὁ Κλεόδημος εἰρήκει καὶ ἐπεισ- 19 

έπαισεν ὁ Κυνικὸς ᾿Αλκιδάμας ἄκλητος, ἐκεῖνο 
τὸ κοινὸν ἐπιχαριεντισάμενος, “τὸν Μενέλαον 
αὐτόματον ἥκοντα." τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς ἀναί- 
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ΤΗΕ, ΟΑΕΟΌΘΑΙ,, ΟΚ ΤΗΕ ΤΑΡΙΤΗΒ 

ΡΗΙΠῸ 
Ἠδάνθῃβ, 1 γοίΐπιιδ, 10᾽5 ἃ 5600] οἵ ατῦ, ὕΠ]15 ΑἸ ΠΠΘΥ 

Ραυΐγ ὑπᾶὺ γοι γα [6] ὴρσ οὗἹ ῬὨΠΟΘΟΡ ΠΕ 5 δ]τπηοϑῖ 
ἴο ἃ πηᾶη. Οὐοοά ἴογ Ατβίδεπεϊιβ, 1 βαγν, Ὀδοδιβα 
ἴῃ σα] ργαϊηρ ἴΠ6 στεαϊεϑδὶ ἐδϑυνα! ἄγ ὑπαὶ ὑΠ 6 γα ἰβ, 
ἢδ ᾿πουρῃξ Εὖ ἴο δηἰοτίαϊῃ ὑπ πηοϑὺ ᾿ευμΘα τηθῃ ἴῃ 
ργδἔεσεημος ἴο {πε τοϑὺ οὗ ἴῃς ψουῦ]Ἱᾶ, δπα οὐ] δα {Π6 
Ὀ]οομ., ἃ5 1 γε γα, οὗ Ἔνεὺν 56 ῃοο], ποὺ ἱπο]υάίηρ' ΒΟ. 
Δ πὰ ᾿δανίηρ οὐδ οὔδμειθ, θυ δβδκίπρ 411 ψιουΐ 
αἰβου τ πα 0. 

ΓΥΟΙΝῸΒ 
ὙὮΥ, ΤΥ ἀδδγ ἔβ]]ονν, με 15 ποῦ ομα οὗ ὑπ6 σοιῃχηοῃ 

ΤᾺ οὗ τἱοῦῆ τη: ἢὸ ἰ5 ᾿ηϊογοϑῖθα ἰῃ οὐϊζυγα δηᾶ 
Βρεμαβ {πε Βεῖΐϊεν ρᾶτὶ οὗ Ὠϊ5 [πὲ ψ ἢ ὑπ 686 ΡΘΟρΡ]6. 

ΝΕΙ], νὰ ἀϊπεα ρεδοθίι]ν δ ἢγθῦ, ἀηα νετὰ βεγνϑα 
ν ἢ 411 βογὺβ οὗ αἀἴ5Π65, θῦ 1 ἀοπ᾽ ὗ βρροβε ὕπογα 15 
ΔΩ ΠΕΕα οὗ εδπυϊηογαίίηρ ὑμεπὶ- πα βάσοθθ ἀπά 
Ρᾶβϑίσθβ δηὰ τἀρουΐθ. ὙΠΈΙῈ 85 δνουγίίηρ, δπα 
Ρἰθηῖν οὗ 1. Μεδνῖ]ε ΟἸδοαάδιηυβ θεηῦ ονὸῦ ἴο 
Ιοη δηά 58] : “" ἢο γουῦ 866 {πε ο]α γτηδῃ ὃ ̓ ᾿---ἸὩ δ ηϊηρ᾽ 
Ζεπούμοχηϊβ : 1 ννὰβ ᾿ἰϑδιθηϊηρ, γοὰ Κπον. “ον ἢε 
βίυ 5. Ὠϊτηβ 6] νὴ [ἢ6 ἀδ᾽ηἰ) 65 ἀπ ἢδ88 οονοσοα 18 
οΙοακ ψ ἢ σοὰρ, δπα ἢον της ἴοοα Πα ἢδηα8 ἴο ἢ15 
αἰϊεπαδηϊ κἴδπαϊηρ ὈΕὨἰπα Ὠΐμα ἐ Η ας ὑπίηΚ8 ὑπαῦ τῃ 6 
οἴμοι ἀο ποῖ 566 ἢϊμα, ὰῦ ἢς ἔογρεοῖβ πε ρξορὶε δἱ 
ἢϊ8 Ῥᾶοκ. ῬΡοϊπὺ ἰὑ ουαὖ ἴο ] γεΐπι, 580 ἔπαῦ 6 οδῃ 
[ βου ἐν ἴο 1. Βαῖ 1 δα πο πεαϑᾶ οὗ ἴοῃ ἴο ροϊπὺ ἰἢ 
ουαὖ, ἴογ 1 δά 566ὴ 1ΐ 411 ἔτογη τὴν οοΐρῃ οὗ νδηΐδρε 
ΒΟΙῚ6 {Ππὴ6 ΔρΡῸ. 

υβῦ 85 ΟἸδοάδπλβ βαϊα παῖ, ΑἸοϊἀδιηδβ ἴΠς Ογηΐς 
ΤΟΙΡΘα ἴῃ υπίηνϊεα, σοϊηρ οὔ {Π6 σΟΙΠΟΏΡΪδοα 
Ἶ0Κα ἀρουῦ Μεπεῖδιβ σοπλίηρ οὗ ἢϊβΒ οὐγὴ δοςοχά. 
Μοβῖ οὗ ἴπεπι ὑπουρσρῃῦ πα μδὰ ἄοῃα δὴ ἱπωρυάοηὶ 

ι Πίαι 9, 408. 
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ΤΗΕ ΟΚΚΒΕ ΟΕ ΤτΤύς(ςΙαΝ 

σχυντα ἐδόκει “πεποιηκέναι καὶ ὑπέκρουον τὰ 
3 

προχειρότατα, ὁ μὲν τὸ ἀφραίνεις Μενέλαε, ὁ δ 

ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ, 

καὶ ἄλλοι ἄλλα πρὸς τὸν καιρὸν εὔστοχα καὶ 
χαρίεντα ,ὑποτονθορύξοντες" ἐς μέντοι τὸ φανερὸν 
οὐδεὶς ἐτόλμα λέγειν" ἐδεδοίκεσαν γὰρ τὸν ᾿Αλαι- 
δάμαντα, βοὴν ἀγαθὸν ὦ ἀτεχνῶς ὄντα καὶ κρακτικώ- 
τατον κυνῶν ἁπάντων, παρ᾽ ὃ καὶ ἀμείνων ἐδόκει 
καὶ φοβερώτατος ἦν ἅ ἅπασιν. 
Ὁ δὲ ᾿Αρισταίνετος ἐπαινέσας αὐτὸν ἐκέλευε 

θρόνον τινὰ λαβόντα καθίξεσθαι παρ᾽ ᾿Ἱστιαῖόν 
τε καὶ Διονυσόδωρον. ὁ δέ, “"Απαγε," φησί, 
“γυναικεῖον λέγεις καὶ μαλθακὸν ἐπὶ θρόνου 
καθίξεσθαι ἢ σκίμποδος, ὥσπερ ὑμεῖς μαλακῆς 
ταύτης εὐνῆς μικροῦ δεῖν ὕπτιοι κατακείμενοι 
ἑστιᾶσθε πορ υρίδας ὑποβεβλημένοι" ἐγὼ δὲ κἂν 
ὀρθοστάδην εὐπνήσαιμε ἐμπεριπατῶν ἅμα τῷ 
συμποσίφ' εἰ δὲ καὶ κάμοιμι, “χαμαὶ τὸν τρίβωνα 
ὑποβαλόμενος ἢ κείσομαι ἐπ᾽ ἀγκῶνος οἷον τὸν 
Ἡρακλέα γράφουσιν." “Οὕτως;,᾽ ̓ ἔφη, “γιγνέσθω,᾽" 
ὁ ̓ Αρισταίνετος, “εἴ σοι ἥδιον." καὶ τὸ ἀπὸ τούτου 

περιιὼν ἐν κύκλῳ ὁ ̓ Αλκιδάμας ἐδείπνει ὦ ὥσπερ οἱ 
Σκύθαι πρὸς τὴν ἀφθονωτέραν νομὴν μετεξανιστά- 
μενος καὶ τοῖς περιφέρουσι τὰ ὄψα συμπερινοστῶν. 
καὶ μέντοι καὶ σιτούμενος ἐνεργὸς ἣν ἀρετῆς πέ ἢ 
καὶ κακίας μεταξὺ διεξιὼν καὶ ἐς τὸν χρυσὸν καὶ τὸν 
ἄργυρον ἀποσκώπτων' ἠρώτα γοῦν τὸν ᾿Αρισταί- 
νετον, τί βούλονται αὐτῷ αἱ τοσαῦται καὶ τηλι- 

καῦται κύλικες τῶν κεραμεῶν ἴσον δυναμένων. 

1 ἄλλοι ΒΘΙ ΚΟΥ : ποῦ ἴῃ ΜΆ. 
3 ὑποβαλόμενος δοοθὶῦ ; ὑποβαλλόμενος ΜΝ, 
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ΤΗΕ ΟΑΒΟΌΘΑΙ, ΟΕ ΤΗῈΕ ΤΑΡΙΤΗΒ 

ὑπίπρ, ἀπ ὑπΠδῪ 5 γ]γ γεϊογϊεα ψιτῃ ὑπ6 ἤγϑὶ {πὶηρ 
ἔπαγ οουἹαὰ ὑπῖπκ οἷ, ομς στον]ηρ 66 Πἰβ Ὀγδαάΐὶῃ, 
““Μεμεΐδυβ, που τῦ ἃ ἴοοὶ ",1 δῃοῖπεγ: “Βευΐ Αρὰ- 
ΤΩΘΙΊΠΟΙ, Αὐγαιιδ᾽ 501, ννἃ8 ΒΟΓΕΙΥ νοχϑα,᾿᾿ 2 δηα οὔ 6 8 

Οὔ ΘΥ Γαι  κ5 ἰῃαῖ, ἰῃ ἴΠ6 οἰγουχηδίδησοσϑ, ΨΟΓῈ ἴο ἴῃ 6 

Ῥοϊηῦ δῃὰ νἱῖγ. Βυΐ ποροαγ ἀδγεα ἴο βρεᾶὰκ ουΐ, 
ἴον ὑπεγ 411 ἔβαγεα ΑἸἹοϊάδιηδβ, ννῆο ννὰ8 γε }}γ “ ροοά 
αὖ ἴΠ6 ὙνΆΓτ-ΟΥΥ, 8 δηα ὑΠπΠεῈ ποἰϑιθδὶ οὗ 411 ἴῃς Ογῃηῖς 
Ῥάᾶγκουύβ, Ὁ ψῃϊο ἢ γοᾶθοη ἢ νΨᾶ5 σοηϑιἀεσθα ἃ 

ΒΌΡΟΙΙΟΥ ῬΘΥΒΟῚ 8ΠΩ νγὰβ ἃ φσγεαῦ ὑδυτοῦ ἴο δνεῖγ- 
Ὀοαγ. 

Ατϑίδεηδῖαβ οοχηηθ μα 66 ἢΐμ δπα "δ4ς ᾿ηἷπὶ ἴακα 
ἃ Οἤδῖν πα Ὁ μεϑίάς Ηἰβίδθυβ δπα Πομυβοαονγυβ. 
“(εὖ ουὖῦ ψ] ἢ γοῦ !᾿ 54]Ϊ8 6. “Πα γοῦ {6]] τη6 
ἴο 4ο ἰ5 ννομηδη δ δηα ννϑᾶῖκ, ἴο δἱὉ ΟἹ. ἃ οἰ γαὶγ Οὐ Οἡ 
ἃ 5ἴοοϊ, {|θ γουγβαὶνεβ οα ὑπαῦ βοΐῃ "εά, ᾿γίηρ' αἰπηοβί 
ἢαὺ οῃ γοῦν ὕΆ.Κ8 ψν 1] 6 γοὺ ἔδαβῦ, ψ τ ἢ ραγρ]α οἱοῦἢ 5 
ὉΠ6ΘΡ γου. [5141] ἴδϊκα Ὧν αἰ πη οἡ ΤΥ ἔδεῦ 85 1 
να] κ ἀρουὺ ὑΠε ἀἰπἰηρ-τοοίη, δηα 11 ρσεὺ τἰτεα [1 ας 
Οἡ ἴδε ἤοον, ᾿εδηΐμπρ ἢ ΤΥ εἴρονν, νυν} τὴν οἱοακ 
ὉΠ6ὰΘΥ τη6, Κα Ηδγδο]65 πῃ ἴῃς μίεἴαγτοβ ἔΠ6Ὺ ραϊηΐ 
οὗ Πίχη. “ΨεΥγ ψ ]],᾿᾿ βαῖα Αγιϑίδθμδἴιβ ; “1 γοῦ 
Ργεΐευ τ ὑμαὺ ννᾶγ. Τῆδη ΑἸοϊἀδιμὰβ θερᾶη ἴο 
αἶγοὶα δροὺυΐ [Ὁ ἢΐβ αἴππεῦ, βῃϊίησ ἰο το Υ 
Ρδϑύιγαρε 8ἃ8 [ἴῃς δου ῃίδηβ 40, ἃπα [Ὁ] ον ίησ {πε 
οΥΡΐ5 οὗ ἴΠ6 νναϊΐετβ. Βαυΐ ὄἐνεὴ 116 6 858 δαϊηρ 
Ὧδ ννὰ5 ποῖ 166, ἴοῸ Ὁ ἢς [ὰ]κοα οὗ νἰγῖαςα δηα νίοα 4]] 
πὸ ὑπηθ, ἃπα βοοῖεα αὖ πε σοϊὰ πα ἰΐνεὺ ρ]αΐε :; 
ἴῸΓ Ἔχ ΠΡ]6, ἢ αϑεα Αὐβίδδηεϊαβ νν δῦ ννὰβ {Π6 56 
οὗ 411 ἴῇοβε ρστεαῦ ροβ]εῖβ ν ἤθη δαυῦποηνναγε ψουἹα 
4Ὧο 15 ἃ5 6 }]. Βιυὺ Πεὲ δὰ θερᾷη ἴο θὲ ἃ θογε Ὀγ 

1 7ταὰ Ἴ, 109. 3 7ϊαα 1, 94. 
Ὁ ΤΩ ΜρηδΙαιβ : Ζ7{αα 2, 408. 
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ἀλλ᾽ ἐκεῖνον μὲν ἤδη διενοχλοῦντα ἔ ἔπαυσεν ἐς 
τὸ παρὸν ᾿Αρισταίνετος τῷ παιδὶ διανεύσας ἷ 
εὐμεγέθη σκύφον ἀναδοῦναι αὐτῷ ζωρότερον 
ἐγ έαντα" καὶ ἐδόκει ἄριστα ἐπινενοηκέναι οὐκ 
εἰδὼς ὅσων κακῶν ἀρχὴν « ὃ σκύφος ἐκεῖνος ἐνε- 
δεδώκει. λαβὼν δὲ ἅμα ὁ ᾿Αλκιδάμας ἐσίγησε 
μικρὸν καὶ ἐς τοὔδαφος καταβαλὼν ἑ ἑαυτὸν ἔκειτο 
ἡμίγυμνος, ὥσπερ ἠπειλήκει, πήξας τὸν ἀγκῶνα 
ὀρθόν, ἔχων ἅμα τὸν σκύφον ἐν τῇ δεξιᾷ, οἷος 
ὁ παρὰ τῷ Φόλῳ Ἡρακλῆς ὑπὸ τῶν γραφέων 
δείκνυται. 
Ἤδη δὲ καὶ ἐς τοὺς ἄλλους συνεχῶς περιεσο- 

βεῖτο ἡ κύλιξ καὶ φιλοτησίαι καὶ ὁμιλίαι καὶ 
φῶτα εἰσεκεκόμιστο. ἐν τοσούτῳ δ᾽ ἐγὼ τὸν 
παρεστῶτα τῷ Κλεοδήμῳ παῖδα οἰνοχόον ὄντα 
ὡραῖον ἰδὼν ὑπομειδιῶντα--χρὴ γάρ, οἶμαι, καὶ 
ὅσα πάρεργα τῆς ἑστιάσεως εἰπεῖν, καὶ μάλιστα 
εἴ τι πρὸς τὸ γλαφυρώτερον ἐπράχθη--- μάλα ἤδη 
πἀρεφύλαττον ὅ τι κα “μει ιάσειε. καὶ μετὰ 
μικρὸν ὁ μὲν προσῆλθεν ὡς ἀποληψόμενος παρὰ 
τοῦ Κλεοδήμου τὴν φιάλην, ὁ δὲ τόν τε δάκτυλον 
ἀπέθλιψεν αὐτοῦ καὶ δραχμὰς. δύο, οἶμαι, συνανέ- 
δωκε μετὰ τῆς φιάλης" ὁ παῖς δὲ πρὸς μὲν τὸν 
δάκτυλον θλιβόμενον αὖθις ἐμειδίασεν, οὐ μὴν 
συνεῖδεν, οἶμαι, τὸ νόμισμα, ὥστε μὴ δεξαμένου 
ψόφον αἱ δύο δραχμαὶ παρέσχον ἐκπεσοῦσαι, καὶ 
ἠρυθρίασαν ἄμφω μάλα σαφῶς. ἠπόρουν δὲ οἱ 
πλησίον οὗτινος εἴη τὰ νομίσματα, τοῦ μὲν παιδὸς 
ἀρνουμένου μὴ ἀποβεβληκέναι, τοῦ δὲ Κλεοδήμου, 
καθ᾽ ὃν ὁ ψόφος ἐγένετο, μὴ προσποιουμένου τὴν 
ἀπόρριψιν. ἠμελήθη οὖν καὶ παρώφθη τοῦτο οὐ 

1 διανεύσᾳς ΕΥὶύΖϑοπα : δὲ γεύσας Ω, 
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ΤΗΕ ΟΑΒΟΌΘΒΘΑΙ, ΟΚ ΤΗΕ ΤΑΡΙΤΗΒ 

ὑΠ15 {ἴπη6, 80 Ατβίδθηδίυβ ρὰΐ ἃ αυϊεΐυβ οἡ Ὠΐτη [ῸΓ 
π6 τηοιηθηΐ Ὀγ αἰγεοϊίπρ ὑπ νναῖζεν ἴο σίνε ᾿ἶὰ ἃ 
Ὀΐσ ὈΟΝ]Ὶ δῃὰ ροὺῦ ἢΐα ουὖῦ ἃ 5{Π{6: αἀγῖηκ. Ηες 
ὑπουρηῦ [δῦ ἢς δα ἢδᾶ ἃ ροοά 1668, [1016 γϑδ] δὴν 
ψῃδῦ ψοῈ8 ἴπαῦ θοΨ] νγὰβ ἀθϑυϊηθα ἴο ρσῖνε τίϑε ἴο. 
Οπ ἰακίηρ ἰΐ, ΑἸοϊάαπιαβ Καρὺ αυϊοῦ ἔοσ ἃ 1016 ψ Ὦ1]ς, 

ΓΠτονίηρ Βἰγηβοὶ οα ἴδε σον δηα ᾿γίηρ {ποσὰ [4] - 
πΑΚΟα 85 ἢς Πδα {πγεοαϊεπθδά, νὰ ἰδ ΕἸΡον βαυδτεα 
ὑπ 606. Ὠΐπῃ ἀπα ἔπ6 ον] ἴῃ ἢἰβ τἱρηῦ Παπα, Ἰυδὺ ἃ5 
Ηδύδο]θ5 ἴῃ ἴπεῸ οἂνε οὗ Ῥῇο]αβ 15 γαργθβεηϊεα ὈγῪ 
16 ραϊηΐουβ. 

ΒΥ {18 πιθ ἴΠε οἱ νὰβ8 σοίῃρσ τουπα σΟὨ Ὁ Π8}}Υ 
διλοηρ ἴῃ γαβϑὶ οὗ ῃ6 ραγίγ, ἴμεσε ψψεσα ἴοδϑὶβ δηά 
σομνουβαιοηβ, πα {με Ἰιρηηΐϊβ δὰ δα Ὀτγουρπὺ 
ἴη. ΜαδηνΒΙ]δ6, ποίοϊηρσ ὑπαῦ [Π6 ΒΟΥ ἴῃ αἰϊζεπάδησθ 
οῃ ΟἸεβοάδιηυδ, ἃ δ ἀβοπλα ΘῸΡ-Ῥ ΑΥΘΥ, νγὰ5. βυη ] ην; 
([ πιυϑὺ 61] 411 πε ἱποίάοηΐϊβ οὗ ἴῃς ἔδαϑί, 1 βιρροβα, 
Θβρϑοΐδ!]ν ψν αΐθνον Παρρεηθα {μαῦ ννὰβ γαῦῃετν ροοά), 
Ι Ῥερᾶῃ ἴο ΚΘΕΡρ βρϑοῖδαὶ ψαΐσῃ ἴο 5εὲ6 ψβαὺ Πα 
νν85 5}}}Π1πῃρ ἀρουϊ. ΑἸΘΓΙ ἃ 1016 116 μ6 ψεηῦ ὑρ 
ἴο (Ἰεοάειηυ ἃ5 ἢ ἴο ἴακε 6 σὰρ ἔγοιῃ ᾿ΐτῃ, δηά 
ΟἸεοάδιιβ ρῥγεβϑοα ἢΐ58 βπροῦ δηαὰ σάν ἢ ἵνο 
αἀγδοῆτηδβ, 1 ὑπίηκ, δ᾽οὴρ ἢ τΠ6 οὺρ. ΤῊΘ ΡοΥ 
γϑροπαβα ἴο {Π6 ρῥγδβϑασγα οὗ ἢΪϊβ ἤηρον ψἹ ἢ ΔποῦΠ 6 Υ 
51116, θὰ πὸ ἀουθὺ αἸα ποῦ ρογοεῖνε ὑπ 6 ΤΠΟΠΘΥ, 850 
{Πδῖ, ΓΠγοῸΡἢ Πΐ5 ποῖ ἰακίηρ ἰδ, πὸ ἔννο ἀὐδογηδβ 
611 ἃπα τηδά8 ἃ ποΐβθ, ἃπα πον Ῥοΐῃ Ὁ] ΠΕ α νεῖν 
ΠΟΙ ΘΑΌΪγ. Τῆοβα ΘΔ ΒΥ ὑπο ψοπμάεγοα ψ]οβ56 
{Π6 οοἷπβ ψΨΕΥῈ ; ἴον ὕΠς δα 8414 ἢς Δα ποὺ ἀτορροδᾶ 
Π6 πη}, ἃῃά (ΟἸεοάδιημβ, θθϑίάθ σνῆοσα ὕΠ6 ποὶβα ψγ85 
τη866, ργεϊεπαθα {πὸ μα δα ποῖ Ἰοὺ ἔπ6πὶ [81]]1. 80 
[Π6 τηδῦϊε ννὰβ αἰβγεραγα θα δηά ἱρῃογεά, βίποθ ποὺ 
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πάνυ πολλῶν ἰδόντων πλὴν μόνου, ὡς ἐμοὶ ἔδοξε, 
τοῦ ᾿Αρισταινέτου:" μετέστησε γὰρ τὸν παῖδα 
μικρὸν ὕστερον ἀφανῶς ὑπεξαγαγὼν καὶ τῷ 
Κλεοδήμῳ τινὰ “παραστῆναι διένευσε τῶν ἐξώρων 
ἤδη καὶ καρτερῶν, ὀρεωκόμον τινὰ ὴ ἱπποκόμον. 
καὶ τοῦτο μὲν ὧδέ πως ἐκεχωρήκει, μεγάλης ἂν] 
αἰσχύνης αἴτιον τῷ Κλεοδήμῳ γενόμενον, εἰ ἔφθη 
διαφοιτῆσαν εἰς ἅπαντας, ἀλλὰ μὴ κατέσβη 
αὐτίκα, δεξιῶς πάνυ τοῦ ᾿Αρισταινέτου τὴν 
παροινίαν ἐνέγκαντος. 
Ὃ Κυνικὸς δὲ ᾿Αλκιδάμας, ἐπεπώκει γὰρ ἤδη, 

πυθόμενος ἥτις ἡ γαμουμένη παῖς καλοῖτο, 
σιωπὴν παραγγείλας μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἀποβλέψας 
ἐς τὰς γυναῖκας, “Προπίνω σοι, ̓ἔφη,“ ὦ Ν Κλεανθί, 
Ἡρακλέους ἀρχηγέτου." ὡς δ᾽ ἐγέλασὰν ἐπὶ 
τούτῳ ἅπαντες, “ ᾿Εγελάσατε,᾽" εἶπεν, “ὦ καθάρ- 
ματα, εἰ τῇ νύμφῃ προὔπιον ἐπὶ τοῦ ἡμετέρου 
θεοῦ τοῦ Ἡρακλέους; καὶ μὴν εὖ εἰδέναι χρὴ ὡς 
ἢν μὴ λάβῃ" παρ᾽ ἐμοῦ τὸν σκύφον, οὔποτε τοιοῦτος 
ἂν υἱὸς αὐτῇ γένοιτο οἷος ἐγώ, ἄτρεπτος μὲν ἀλκήν, 
ἐλεύθερος δὲ τὴν γνώμην, τὸ σῶμα δὲ οὕτω 
καρτερός" " καὶ ἅμα παρεγύμνου ἑαυτὸν μᾶλλον 
ἄχρι πρὸς τὸ αἴσχιστον. αὖθις ἐπὶ τούτοις 
ἐγέλασαν οἱ συμπόται, καὶ ὃς ἀγανακτήσας 
ἐπανίστατο δριμὺ καὶ παράφορον βλέπων καὶ 
δῆλος ἣν οὐκέτι εἰρήνην ἄξων. τάχα δ᾽ ἄν τινος 
καθίκετο τῇ βακτηρίᾳ, εἰ μὴ κατὰ καιρὸν εἰσε- 
κεκόμιστο πλακοῦς εὐμεγέθης, πρὸς ὃν ἀποβλέψας 
ἡμερώτερος ἐγένετο καὶ ἔληξε τοῦ θυμοῦ καὶ 
ἐνεφορεῖτο συμπεριιών. καὶ οἱ πλεῖστοι ἐμέθυον 

1 ἂν ΒΟΚΙΚΟΥ : ποῦ 'ἴπ Μϑ85. 
2 Μϑ5, καλοῖτο (22) δηα ἐκαλεῖτο, 
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ΤΗΕ ΟΑΒΟΌΘΒΑΙ,, ΟΙὲ ΤΗΝΕ ΤΑΡΙΤΗΘ 

ΨΕΓΥ ΤΏΔΗΥ 8ἂνν 1 Ἔχοθρῦ βυυεῖν Ατὶϑίδθηθίαβ, Ὸσ ἢ6 
ΒΒ ΠΠαα τΠ6 ῬΟΥ ἃ |10016 ἰαῦεν. οὔ, βεπαϊηρ πΐπι οὐὐ 

ΟΥ̓ ἴῃ6 τόοὰ τὑπο γιβίνοϊγ, ἀπ ἀϊγεοϊεα ομ6 
οὗ τἴ6 ὉΠ] στον, τηυβοι αῦ [6] ]ον8, ἃ ταρ]εῖθου 
ΟΥ βίδ Ὁ] 6 - ον, ἴο νναὶϊῦ οὐ ΟἸεοάειηιβ. 80. {Πς δῇδὶγ 
ἴυτπθα ουὖῦ ἰπ {πᾶ ψαγ, ψμογεαβ ὃ ψοῦ]α ἢανα 
οδυβϑεὰ (ΟἸεοάδιηυβ ρστοαῦ βῆδιηβ ἴἢ Ὁ δᾶ Ὀδθῃ 
ΒΡΘΘΟΠΥ ποίβεα ἃρουῦ διθοὴρ 6 ψν 016 ΘΟ ΏΡΔΩΥ 
Ἰηδίβδα οὗ βεὶῃρ ἢυβεα Ὁρ οα {ππῸ βροῦ Ὀγ {πὲ 

ΟἸαν σ᾽ ΔΉΠΟΥ ἴῃ ΨΈΪΟἢ Ατ᾽βἰαθηθῖαβ ἐγεαϊεα ἢ 5}}} 
ΡογἝογωδησα. 

ΤΙιῈ Ογηῖς ΑἸοϊάδιηδβ, νγῆο ννὰβ ὕἴρϑυ Ὀγ {8158 ὕϊπι6, 
Θημαυϊγοα 6 πᾶς οὗ ὕπ6 ὑγίαθ, δῃα ὑῃθη, δέου 

σΔ] Πρ ἴον 5] 6 πο 1 ἃ Ἰουα νοΐοα δηα ἤχϊηρ Πἰβ ογεβ 
οἢ πε Ψψοιηθη, δ 581α : ““ ΟἹδδηίῃϊβ, 1 ρεᾶσε γοὺ 
Ηδευδο165, ΤΥ ρμᾶΐγοη. ὅϑ΄ποε Ἔνθσυθοαν Ἰδυρῃεδα δἱ 
ὑμαὺ, μ6 βαϊα : “14 γοὺ ἰδ}, γοὰ βοῦτῃ οὗ {116 
Θαγ}, Παῦ 1 σαν {πὸ Ὀγ146 ἃ ἰοαβῇ ἴο οὺὖῦγ ρσοά 
Ηδτδοὶοθῦ [ἃ ἢᾶνε γουῦ ἴο Κπον {παῖ 1 58ῆ6 ἀοοβη 
δοςορὺ ἴῃ6 Ρον] ΠῸΠ πλ6, 586 Ψ}1}} Πανεὺ ᾶνὸ ἃ 80} 
Π|Κ6 τη6, ἰμνίηοῖ}]6 ἴῃ οουγᾶρο, υπξεϊζετεα ἴῃ ἰηΐε]]θοῖ 
ὉΠ ἃ5 βίγσοηρ 'ἰπ ὈΟΔῪ 8ἃ5 1 δι, δηαὰ νὶῦ ὑπαὶ 
6 Ραγβα ἢ )5611 5}1}} γογθ, ἰῃ 6 χτηοβὺ 5ῃ 8: 6]655 
νψᾶγ. Αραΐὶπ ἴπΠ6 συσδῖβ ἰδυρηξα αὖ 411 {}]15, )μᾶα ἢς 
δοῦ ὉΡ ἴπ ΔηροΥ ψΠ ἢ ἃ ἤσγοθ, 1] ἸΙΟΟΚ, οἰ θαῦΐν 
ποῦ ἱηϊεπαϊηρ ἴο Κααρ ὕπ6 ρϑᾶοβ 8ΔηΥ ἰοῆρευύ. Ρεὺ- 
Πδρ5 Ὲ ψου]Ἱὰ ἢᾶνα ΪὉ βοιηθοπα ψ ἢ 15 518 1 }π5 
ἰη [ῃ6 πἷοκ οὗ {ἰπ|ὸὰ ἃ ἢυρε οὐκ δὰ ποῦ θβεῃ 
Ὀτουρηῦ ἴῃ; θὰ ψῃδη ἢ6 8εὺ δγϑβ οὐ ὑπαῖ, ἢς 
θεασοδιηθ οδἰτηθῦ, ρυῦ ἅνᾶὺ ἰδ ψγαῖῃ, δπὰ ὑερϑῃ 
ἴο ψ1κ δρουῦδ δηὰ κιυῇ ϊγηβο, Μορὶ οἵ ὑδε 
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ΤῊΕ ΨΟΒΚΒ ΟΕ ΤΌΓΙΑΝ 

ἤδη καὶ βοῆς μεστὸν ἦν τὸ συμπόσιον" ὁ μὲν γὰρ 
Διονυσόδωρος ὁ ῥήτωρ ἀντιρρήσεις τινὰς ἐν μέρει 
διεξήει καὶ ἐπηνεῖτο ὑπὸ τῶν κατόπιν ἐφεστώτων 
οἰκετῶν, ὁ δὲ Ἱστιαῖος ὁ γραμματικὸς ἐρραψῴδει 
ὕστερος κατακείμενος καὶ συνέφερεν ἐς τὸ αὐτὸ 
τὰ Πινδάρου καὶ Ἡσιόδου καὶ ᾿Ανακρέοντος, ὡς 
ἐξ ἁπάντων μίαν ὡδὴν παγγέλοιον ἀποτελεῖσθαι, 
μάλιστα δ᾽ ἐκεῖνα ὥσπερ προμαντευόμενος τὰ 
μέλλοντα, 

σὺν δ᾽ ἔβαλον ῥινούς" 

καὶ 

ἔνθα δ᾽ ἄρ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν. 

ὁ Ζηνόθεμις δ᾽ ἀνεγίνωσκε παρὰ τοῦ παιδὸς λαβὼν 
λεπτόγραφόν τι βιβλίον. 

Διαλιπόντων δὲ ὀλίγον, ὥσπερ εἰώθασι, τῶν 
παρακομιξόντων τὰ ὄψα μηχανώμενος ᾿Αρισταί- 
νετος μηδ᾽ ἐκεῖνον ἀτερπῆ τὸν καιρὸν εἶναι μηδὲ 
κενὸν ἐκέλευσε τὸν γελωτοποιὸν εἰσελθόντα εἰπεῖν 
τι ἢ πρᾶξαι γελοῖον, ὡς ἔτι μᾶλλον οἱ συμπόται 
διαχυθεῖεν. καὶ παρῆλθεν ἄμορφός τις ἐξυρημένος 
τὴν κεφαλήν, ὀλίγας ἐπὶ τῇ κορυφῇ τρίχας ὀρθὰς 
ἔχων" οὗτος ὠρχήσατό τε κατακλῶν ἑαυτὸν καὶ 
διαστρέφων, ὡς γελοιότερος φανείη, καὶ ἀνάπαιστα 
συγκροτῶν διεξῆλθεν αὐγυπτιάξων τῇ φωνῇ, καὶ 
τέλος ἐπέσκωπτεν ἐς τοὺς παρόντας. οἱ μὲν οὖν 
ἄλλοι ἐγέλων ὁπότε σκωφθεῖεν, ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς 

1 ἀντιρρήσεις ἀοΓίΖ : αὐτοῦ ῥήσεις Μ55. ““ Βὶβ οὐ ΒρΡΘΘΟἢ68.᾽" 
3. χεπτόγραφόν Ἠογνοτάσῃ : λεπτόγραμμόν Μ85 5. 
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ΤῊΝ ΟΑΒΟΌΘΑΙ, ΟΚ ΤΗΕ ΤΑΡΙΤΗΒ 

ΘΟΙΏΡΔΗΥ ψνετα ἀσαπὶς Ὀγ ὑπ Ἔῃ, ἃηα ὑΠ6 τοοιὴ τννᾶ8 {Ὁ]] 
οὗ Ὀρτοᾶγῦ. Ομ υβοάοτγιβ {16 γ]εϊου οἶδ νγὲιβ τη Κίηρ 
ΒΡΘΘΟ 65, ρΡ] δαϊηρ ἤγος οὴ με 546 δπα ἴδῃ οἡ ἴῃς 
οὔμοσ, δῃηα νὰβ ρεϊτίϊηρ Δρρδυάςα θγ με βεγνδῃΐβ 
ψ Πο0 5ἴοοα ὈεΘΒϊπα ᾿α. Ηἰἰϑυδευβ ὕΠ6 σγδιηγηδυίδῃ, 
ψ ῇο δὰ ὑπ6 ρἷαος ποχὺ Ὠϊπι, νγᾶ8 ὑεοϊ πηρ νΕΥ86, 
οο ἰηΐηρ ἴη6 ᾿ἰπεὲ5 οὗ Ρίπαδν ἂμ Ηεβίοά πὰ 
ΑΠΔΟΥΘΟῚ ἴῃ δ 0 ἢ ἃ ΨΥ 8ἃ5 ἴο τη Κα ουαὖ οὗ ἴΠεῖὴ ἃ 
5] 916 ροδῖὴ 8Ππα ἃ νὉΥῪ ἔὈΠΩΥ ΟΠΘ, ΘΒρΘοίΔ "ΠΥ ἴῃ {πε 
Ῥαγΐ ψ ῇεγα Π6 5814, 85 ὑποι ρῇ ἰογεῖθ! ! ὴσ ἢ δὺ ννὰβ 
δοίηρ ἴο ὨΔΡΡΘΗ: 

“ΤὮδΥ βιποῖς ὉΠοὶν 5}161]45 τορεῦμογ,᾿ 1 
δηα 

““ΤΉΏΘΗ ᾿Ἰδηηδηΐαιοη 5 ΓΟ56, 8Π6 νϑιυπηΐβ οὗ τηθη.᾿ 3 

Βυΐ Ζεμοῦποιηϊβ Ψγὰ8 τεδαϊηρσ δου ἔἴτοη ἃ οἴοβεὶγ 
νυτυζδη ὈοοΙς [Παὺ ἢ6 δα ἴδκθη ἔτοπλ ἢἰ5 αὐϊεπάδηϊ. 
δ, 88 οὔὔδβη ἤᾶρρβῃηβ, ὑπ βεσνίςα οὗ ὑΠ6 νναὶῦθυϑ 

νγ»ὰ5 ἰηϊεγτυρίεα ἴοῦ ἃ ψῃ]]Ὲ, Ατθϊδεηθῖαβ ρ]δηπθα 
ἴο ργανθηῦ ὄνϑὴ ἰῃπαὺ ρϑῦϊοά ἴτοιῃ θεΐῃρ υπεηΐογ- 
ἰαϊπΐηρ δημα διρὶυ, 8ἃηα οὐγάεσθα ἴπ6 οἷον ἴο σοτηα 
πῃ ἃ: 40 ΟΥὉ Ξ58Υ 5οπηεϊῃίησ [ΠΗΥ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο 
ΙΔ Κ6 5 σισδίβ 501}}} τηϑυτῖεσ. [Ιἢ σδὴθ 8ὴ τρ]γ΄ 
ἔδ!Πονν ν ἢ ἢϊ8. Βεδα βἤδνθη ὄὌχοαρὺ ἴὺγ ἃ ἔδενν ἢδἱγ8 
πᾶΐ βἴοοα ὉΡ βίγαϊρῃῦ οἡ ἢΐβθ οὔσῃ. ΕἸἰγδὶ Βα 
ἀδηοθα, ἀουθ]ηρ Πἰμηβα]  ἊΡ δπαᾶ ὑν ϑυϊηρ Ὠἰτη56 1 
δρουΐϊ ἴο ουΐδ 8 τρογα τἱἀϊουϊουβ ἤρατε ; πε ἢς θεαὶ 

᾿ ὕπη6. ἃηα ταϑοϊϊθα βοῦν! ]οῦβ νοῦβ65 ἢ δὴ Εργρίίδῃ 
Ὀτοριιθ, δπα ἤμα!γ ἢῈ ὈῬερᾶη ἴο ροόοῖε ἔμῃ δ ὑπῈ 
δυθροῖθ. Τῆς γταϑῦ ἰδυρῃεα ψῇθη ὑπῈγ ψ γα τηδάς 
ἔχη οὗ, θαῦ ψῇδη ἢς ἴοοκ ἃ Ηϊησ δ Α]οϊδδιηδβ ἴῃ 

1 7αὰ 4, 447. 
5 Παὰ 4, 460. Αὐδοηίιδ᾽ Οεπίο Νιιρίϊαζί8, δι ΘρὶΒᾶ- 

Ἰαταϊιμη οοτηροβαᾶ οὗ ἔδρβ ἔτοιη ψεγρὶ!, 1Ππβύταῦθθ Γλιοὶδῃ᾿ Β 
τηθϑηϊηρ ΡΘΓΙΘΟῦΪ]γ. 
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ΤῊΗΕ ΨΟΚΚΘ ΟΕ ΤΌΟΛΙΑΝ 

τὸν ᾿Αλκιδάμαντα ὅμοιόν τι ἀπέρριψε Μελιεταῖον 
κυνίδιον προσειπὼν αὐτόν, ἀγανακτήσας ἐκεῖνος--- 
καὶ πάλαι δὲ δῆλος ἦν φθονῶν αὐτῷ εὐδοκιμοῦντι 
καὶ κατέχοντι τὸ συμπόσιον---ἀπορρίψας τὸν 
τρίβωνα προὐκαλεῖτό οἱ παγκρατιάξειν, εἰ δὲ μή, 
κατοίσειν αὐτοῦ ἔφη τὴν βακτηρίαν. οὕτω δὴ ὁ 
κακοδαίμων Σατυρίων---τοῦτο γὰρ ὁ γελωτοποιὸς 
ἐκαλεῖτο---συστὰς ἐπαγκρατίαξε. καὶ τὸ πρᾶγμα 
ὑπερήδιστον ἦν, φιλόσοφος ἀνὴρ γελωτοποιῷ 
ἀνταιρόμενος καὶ παίων καὶ παιόμενος ἐν τῷ μέρει. 
οἱ παρόντες δὲ οἱ μὲν ἠδοῦντο, οἱ δὲ ἐγέλων, ἄχρι 
ἀπηγόρευσε παιόμενος ὁ ᾿Αλκιδάμας ὑπὸ συγκε- 
κροτημένου ἀνθρωπίσκου καταγωνισθείς. γέλως 
οὖν πολὺς ἐξεχύθη ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

᾽᾿Ἔνταῦθα Διόνικος ἐπεισῆλθεν ὁ ἰατρὸς οὐ πολὺ 
κατόπιν τοῦ ἀγῶνος" ἐβεβραδύκει δέ, ὡς ἔφασκε, 
φρενίτιδι ἑαλωκότα θεραπεύων ἸΠολυπρέποντα 
τὸν αὐλητήν. καί τι καὶ γελοῖον διηγήσατο' ἔφη 
μὲν γὰρ εἰσελθεῖν παρ᾽ αὐτὸν οὐκ εἰδὼς ἐχόμενον 
ἤδη τῷ πάθει, τὸν δὲ ταχέως ἀναστάντα ἐπικλεῖ- 
σαί τε τὴν θύραν καὶ ξιφίδιον σπασάμενον ἀνα- 
δόντα αὐτῷ τοὺς αὐλοὺς κελεύειν αὐλεῖν: εἶτα 
ἐπεὶ μὴ δύναιτο, παίειν σκῦτος ἔχοντα ἐς ὑπτίας τὰς 
χεῖρας. τέλος οὖν ἐν τοσούτῳ κινδύνῳ ἐπινοῆσαι 
τοιόνδε: ἐς ἀγῶνα γὰρ προκαλέσασθαι αὐτὸν ἐπὶ 
ῥητῷ πληγῶν ἀριθμῷ, καὶ πρῶτον μὲν αὐτὸς 
αὐλῆσαι πονήρως, μετὰ δὲ παραδοὺς τοὺς αὐλοὺς 
ἐκείνῳ δέξασθαι παρ᾽ αὐτοῦ τὸ σκῦτος καὶ τὸ 

1 παραδοὺς ΒΟΚΙΚΟΙ : παραδόντα ΜΟΝ. 
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ΤΗΕ ΟΑΒΟΙΘΑΙ, ΟΥ ΤΗΕ ΤΑΡΙΤΗΒ 

ὕΠ 6 βϑπη6 ννᾶγν, οδ] Πρ Ὠΐπὶ ἃ Μα]ῖεβε ἰαράορ, ΑἸοὶ- 
ἀδπιὰθβ σοῦ ΔΗΡΤῪΥ : ἱπαάδεα, ἴον ἃ ἰοὴρ {ἰπ|6 Ὁ δὰ 
θδεη ρ]αίπ ὑμαῦ ἢ νὰβ δᾶίοιβ θεοδῦβα πε οὐδοῦ 
ἔξ] ]ονν ννὰβ τηδκίηρ ἃ ἰδ δηα Βοϊ]αϊηρ ὑπε αὐξεητίοη 
οὗ ἴπε6 τοοῖῆ. ὅο, ὑῃμγονίηρσ ΟἹ 8 ΡΠ ]Π]ΟΒΟρΡ ΠΟΥ Β 
οἸοαϊ, ἢ6 ομα]δηροα τα ἴο ρῃῃῦ, ΟΥ 6186, ἢ 5814, 
ἢδ ψου]ὰ ἂν ἢ15 βἰδῇδ οἢ τη. ΤἬΏδη ροοῦ ϑαϊγτσίοῃ, 
ἔονυ ὑπαῦ νγὰβ ὑΠ6 οἱοννη᾽ 5 ἤδτη6, 5ἴοοα Ὁρ ἴο ἷπὶ ἃπα 
ἴουρ!ῦ. [ ννᾶβ ἀδ]:οίουϑβ ἴο 566 ἃ ΡΒ ]Π]ΟΒΟΡΠΘΥ Βαυδιίηρ 
ΟἹ αὖ 4 οἷον, πα σίνίηρ ἃπα τϑοασϊνίηρ Ὀΐοννβ ἴῃ 
ἴα. ΤὩΤΒουρῇ βοπης οὗ οῃ]οοόκοὺβ ψεῦα αἰδριβίεα, 
οὔποτ Καρὺ ᾿ἰδυσῃΐηρ, απ} ἤπα!ν ΑἸοϊαπλα8 ἢδα 
ΘΠΟΙΡἢ οὗἩ Πΐ5. Ρυμβῃτηοπῖ, ψ6}}] θεδΐθη ὈγῪ ἃ τουρῇ 
10{16 ἀναγ. 80 πεν μοῦ τουπαΐγν ἰδυρῇθα δ. 

Αὐ ὑπμαῖ ροΐμην )᾽οιίςι5, {Ππ6 ἀοοῖογ, οᾶπηδ ἴῃ, ποὺ 
Ιοπρ αἴτεον ἴῃς ἔγαν. Ηε δά Ὀδεη ἀειαϊηεᾶ, Πα 5816, 
ἴο αὐϊθπᾶ ἃ τηδῃ ψ]ο δα ζΟΠΕ ΟἸΆΖΥ, ΡοΟΪΥΡΥΘΡΟῺ {116 
Πυΐϊε- Ρ]αγεν; ἀπ ἢδ ἰο]α ἃ ἔμππην βἴοσγυ. Ηε αϊὰ 
πὸ ἢῈ Παᾶὰ ροῆα ἱπῖο ἴῃ τηᾶπ᾿5 ΤΌΘ ψ ποι 
Κποντηρ ὑπαὶ ἢ νν85 Ιγεδαγ δδβοϊεα Ὀγ πε ἐγου]α, 
Δη6 ὑπμαῦ ῬοΙγρίεροι, σεϊίηρ ουαὐ οὗ "εα αι οκ]γ, δὰ 
Ἰοοκρα {πε ἀοοΥ, ἄγτάνῃ ἃ Κηϊξε, παπᾶ θα ἢΐτη ἢἰβ ἤϊε 5 
δηα ἰτο]α Πΐπι ἴο Ὀερίη ρ]αγίησ; δπα ἔπαη, θϑοδαβα 
ἴθ οουἹὰ ποὺ ρίαν, "δα Ὀθεαΐθη ἢϊπη ψ] ἢ ἃ βἴταρ Οἢ 
16 ραὶπιβ οὗ Ὠἰβ βαηάβ8. Αὐ ἰαϑὺ ἰῃ ἴῃς ἴδες οὗ 50 
στοὰῦ ἃ Ρ6Π], ἴῃς ἀοοῖον ἀδνιβοα {5 βοῆδιηα: ἢ6 
σμδ]]εηραα Πἰμὰ ἴο 4 πιδίοϊ, [Π6 Ἰοβεὺ ἴο σεῦ ἃ οουΐδὶ ἢ 
Πυμθ 6. οὗ θίονβ. ΕἸτϑὰ ἢ6 Πίπηβ61 ρῥίαγεα ψγεΐοῃ- 
Θαϊγ, ἀπ ὑῃεη σίνϊηρ ἃρ ἴπδ ἤπΐε5 ἴο ῬοΪγργθροι, μὲ 

1 ΤῺ 10|κ6 Ὦ6ΓΘ6 1165 ὈΓΙΠΊΔΡΙΥ ἴῃ [Π6 ΡΪᾺῪ οα κύων (( γΠ]0), 
Ὀαὺ 1ῦ Βῃοιι]αᾶ αἷ8ϑο Ὀ6 Ῥογηθ ἴῃ πιϊπα ὑϊαῦὺ ὑῃ6 αγθοῖς ἤδῖηθ 
Μεθ νγ88 σίνϑη ποῦ οη]γὺ ἴο ὕΠ6 ἰΒ]αηά οὗ Μα]ύα, Ὀυὺ ἰο ὉΠ 6 
ἄἀδθιηθ 'π ΑὐῃΘηΒ ᾽ ψγ ϊοἢ ὑῃ6 ΟΥΒἢΡ οὗ Ηγδο]θβ, [Π6 ραύγοῃ 
οὗ ὕπ6 Ογπῖο βθοῦ, νγἂβ Ἰοὺ} }8θα. 
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ΤῊΗΕ ΨΟΒΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

ξιφίδιον καὶ ᾿ἀπορρῖψαι τάχιστα διὰ τῆς φωτα- 
γωγοῦ ἐς τὸ ὕπαιθρον τῆς αὐλῆς, καὶ τὸ ἀπὸ 
τούτου ἀσφαλέστερος ἤδη προσπαλαίων αὐτῷ 
ἐπικαλεῖσθαι τοὺς γειτνιῶντας, ὑφ᾽ ὧν ἀνασπα- 
σάντων τὸ  θύριον σωθῆναι αὐτός. ἐδείκνυ δὲ καὶ 
σημεῖα τῶν πληγῶν καὶ ἀμυχάς τινας ἐπὶ τοῦ 
προσώπου. 

Καὶ ὁ μὲν Διόνικος οὐ μεῖον εὐδοκιμήσας τοῦ 
γελωτοποιοῦ ἐπὶ τῇ διηγήσει πλησίον τοῦ Ἴστι- 
αἴου παραβύσας ἑαυτὸν ἐδείπνει ὅσα λοιπά, οὐκ 
ἄνευ θεοῦ τινος ἡμῖν ἐπιπαρών, ἀλλὰ καὶ πάνυ 
χρήσιμος τοῖς μετὰ ταῦτα γεγενημένος. παρελ- 
θὼν γὰρ εἰς τὸ μέσον οἰκέτης παρ᾽ Ἑτοιμοκλέους 
τοῦ Στωϊκοῦ ἥκειν λέγων γραμματίδιον ἔχων 
κελεῦσαί οἱ ἔφη τὸν δεσπότην ἐν ,τῷ κοινῷ 
ἀναγνόντα εἰς ἐπήκοον ἅπασιν ὀπίσω αὖθις 
ἀπαλλάττεσθαι. ἐφέντος οὖν τοῦ ᾿Αρισταινέτου 
προσελθὼν πρὸς τὸν λύχνον ἀνεγίνωσκεν. 

ΦΙΛΩΝ 
Ἦ που, ὦ Λυκῖνε, τῆς νύμφης ἐγκώμιον ἢ 

"ἐπιθαλάμιον, οἷα πολλὰ ποιοῦσιν; 

ΛΥΚΙΝΟΣ 
᾿Αμέλει καὶ ἡμεῖς τοιοῦτον φήθημεν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

ἐγγὺς ἦν τούτου" ἐνεγέγραπτο γάρ" 

᾿ ἜΤΟΙΜΟΝΧΗΣ Οἰλύσδοῦς ᾿Αρισταινέτῳ. 

ἐξα ὅπως μὲν ἔχω “πρὸς δεῖπνα ὁ ὁ παρεληλυθώς 
μοι βίος ἅπας μαρτύριον ἂν γένοιτο, ὅς γε ὁση- 
μέραι πολλῶν ἐνοχλούντων παρὰ πολὺ σοῦ 
πλουσιωτέρων ὅμως οὐδὲ πώποτε φέρων ἐμαυτὸν 

1 αὐτός ΒΟΚΚΟΥ: αὐτόν ΜΑΝ. 
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ΤΗΕ ΟΑΒΟΌΘΑΙ, ΟΚἈ ΤΗΕ ΓΑΡΙΤΗΒ 

ἴοοκ {Π6 β'γαρ δια πε Κηϊδ. δὰ ἴἤγεν ὑμθηλ αυΐοΚ)ν 
ουῦ οὗ {ῃ6 νίπάον ἰηΐο {6 ορεὴ οουτ. ΤΏδῃ, 
δε! ηρ βαΐοσ, 6 σγαρρ]εα ἢ Ὠΐτη πα οδ]] δα ἴῃς 
ΠΕΙρΡΏΡοΟΙΓβ, ψἢοῸ ρῥυῖϑδα {Π6 6ΟΟΓ Ορδῃ δῃα τοβουδα 
Πῖ. Αμπᾶ ἢδὸ βῃονθά {πε τδικβ οὗ ἴῃς Ὀ]ον8, διά 

ἃ ἔενν βογαΐοῃεβ οἡ ἢ]15 ἔδοςδ. 
Ὠιομίουβ, μὸ 84 τηδα6 πὸ 1685 οὗ ἃ ϊ ἴῃδη ὑΠ6 

οἴονη, ὑπδηκο ἴο ἷ5 βἴοσυ, βαυθεζεα ἢἰπιβθὶῇ ἴῃ 

θεβίάς Ηἰςδουβ πα [6]] ἴο ἀἰηΐπρ ὁ ψν δὶ ννὰβ ᾿6 ΕἾ. 
Η!:ς5 σομχΐπρ ννἃ8 ἃ βρεοία) ἀἰβρεηβϑαίίζου, ἔοσ ἢς ρτονεὰ 
ΜΕΥ 56} ἰη ψ αὶ [Ὁ] οννεα. Υἵου 566, ἃ βεγυνδηΐ 
σάτα ἰπἴο {πΠ6 τηϊαβϑὺ οὗὨ ι.5, βϑαγίπρ {Ππάϊ Πα νγὰ8 ἔγουα 
Ηεἴοεσυμοοϊοβ ὑπὸ Βἴοϊς δῃα οΑΥΥΎηρ ἃ ΡΔΡΘΥ ψ ΒΙΟἢ 
ἢ6 5814 ἢΪ5 τηδβδῖθυ. ῃδα ἰο]α ῃΐτα ἴο τεδα ἴῃ ρ}}]1ς, 50 
πα δνεσυροαν ψου]α ἤθαγ, δὰ ἔπε ἴο ρῸ ὕδοῖκ 
δϑαῖὶθ. Οπ ρεϊθηρ {πΠεῸ σοηδοηῦ οὗ Ατὶβίδεποίιβ, μ6 
ννϑηῦ ὉΡ ἴο ἴδ ἰδὰρ δπᾶ θερβδῃ ἴο γεϑά. 

ΡΗΙΠῸ 
Ι βΌΏΡΡοβε, ᾿ωγείπυβ, ὑπαὶ Ὁ ννὰβ δὴ δάάγθββ ἴῃ 

ΡΓΑΙβα οὗ πῸ ὑγῖάθ, οὐ εἾβε ἃ νεδαϊηρ-ϑοηρ ἸΘῪ 
οἴϊδη ντῖϊα βυοἢ ρΐ6ς68. 

: ἊΥΟΙΝῸΒ 
Οἵ οουῦδβα νὰ ουγβαῖνεβ Ἔχρθοϊαά βοσηθιῃίηρ οὗ ἴῃς 

βοχΐ, Ὀυΐὺ Ὁ ννγὰ8 [ᾺΓ ἔγοση [ῃδὖ : [05 σοπΐοηῖδβ ΕΓ: 

““Ἡεἴοερμιοο]αβ ὑΠ6 ΡῥΒ]Οβορη ον ἴο Ατβίδεπεϊαβ. 

“ον [ ἴδε] δρουὺ αἰηΐηρ ουὖ, ταν Ψ 0]6 ρᾶϑὶ [1ξε 
οδῃ ὑδϑεϊν ; ἔονυ δου ρ ἢ Ἔνθ ἀἂγ [1 ἃπιὶ ρεβίεγοα 
ὈΥ ΤΩΔΗΥ͂ 6 ΠΟ ἢ ΤἹσ ἢ 6Υ [Π8Π γου 86, Πανουΐ 616 85 
Ιδτὴ ἤΘνῸῚ ἔογννδια δρουῦ δοοαρῦπρ',, ἃ5 1 ἅτὴ ἈγΆ 1] 18 Γ 
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ΤΗΒΕ ΜΟΚΝΚΘ ΟΕ ΤΌΟΓΟΙΑΝ 

3 “ὃ δὰ Ἁ 3 1 ΄»“» ’ θ ’ ἐπέδωκα εἰδὼς τοὺς ἐπὶ τοῖς συμποσίοις θορύβους 
’ “ 

καὶ παροινίας. ἐπὶ σοῦ δὲ μόνου εἰκότως ἀγα- 
“ ᾽ὔ “ ἴω ἴω νακτῆσαί μοι δοκῶ, ὃς τοσοῦτον χρόνον ὑπ᾽ ἐμοῦ 

. , ΤᾺ) Ν 
λιπαρῶς τεθεραπευμένος οὐκ ἠξίωσας ἐναριθμῆσαι 

κι ΜΝ , 

κἀμὲ τοῖς ἄλλοις φίλοις, ἀλλὰ μόνος ἐγώ σοι 
“Ὁ , “ “ 

ἄμοιρος, καὶ ταῦτα ἐν γειτόνων οἰκῶν. ἀνιῶμαι 
Φ 9 νΝ 2 ΦΨ 3 ’ ’ 

οὖν ἐπὶ σοὶ τὸ πλέον οὕτως ἀχαρίστῳ φανέντι: 
3 Α Ἁ ς 3 ,ὕὔ 3 3 .Ν 3 , ’ὔ ἐμοὶ γὰρ ἡ εὐδαιμονία οὐκ ἐν ὑὸς ἀγρίου μοίρᾳ 

ἢ λαγωοῦ ἢ πλακοῦντος, ἃ παρ᾽ ἄλλοις ἀφθόνως 

ἀπολαύω τὰ καθήκοντα εἰδόσιν; ἐπεὶ καὶ τήμερον 
Ν [ον “Ὁ ᾽ “ 

παρὰ τῷ μαθητῇ Παμμένει δειπνῆσαι πολυτελές, 
Φ Ἂ ᾽ὔ δ) )» ͵ ς 
ὥς φασι, δεῖπνον δυνάμενος οὐκ ἐπένευσα ἱκε- 

’ἤ Α ς 3 , 3 ἈΝ ’ Ἁ τεύοντι, σοὶ ὁ ἀνόητος ἐμαυτὸν φυλάττων. σὺ 
, ς “ ᾿ Ἁ 3 3 “Ὁ 39. ἢ 

δὲ ἡμᾶς παραλιπὼν ἄλλους εὐωχεῖς, εἰκότως" 
Ἀ ᾽ὔ οὔπω γὰρ δύνασαι διακρίνειν τὸ βέλτιον οὐδὲ τὴν 

Ν ,ὔ : 
καταληπτικὴν φαντασίαν ἔχεις. ἀλλὰ οἶδα ὅθεν 

“Ὃ Ν Ὁ ζω. ὔ 

μοι ταῦτα, παρὰ τῶν θαυμαστῶν σου φιλοσόφων, 
4 Ζηνοθέμιδος καὶ Λαβυρίνθου, ὧν---ἀπείη δὲ" ἡ 

᾿Αδράστεια--- συλλογισμῷ ἑνὲ ἀποφράξαι ἄν μοι 

τάχιστα δοκῶ τὰ στόματα. ἢ εἰπάτω τις αὐτῶν, 
[οὶ “ ’ 

τί ἐστὶ φιλοσοφία ; ἢ τὰ πρῶτα ταῦτα, τί δια- 
δ ᾿ - ς. » 

φέρει σχέσις ἕξεως ; ἵνα μὴ τῶν ἀπόρων εἴπω τι, 

κερατίναν ἢ σωρείτην ἢ θερίζοντα λόγον. 

1: ἐπὶ ΜΆΝ. : ἐν σ᾿ ύβοῃθ, ρου 05 γἰῃ]γ. 
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ΤΗΕ, ΟΑΕΟΙΒΑΙ, ΟΚ ΤΗΕ ἸΑΡΙΤΗΒ 

νὰ ὑπὸ αἰδίυγαποθβ ἀπα τἱοΐουβ ἀοίηρθ δὖ αἰππθὺ- 
Ραγίϊεβ. Βαυΐ ἴῃ γοὺγ οΆ86 ἃΠα ὙΟΌΒ ΟΪγ 1 {πῖηκ 1 
Πᾶνα γϑαβοὴ ἴο ΡῈ ἄπρτΥ, ὑδοδιβα γοῦ, ἴο ΨΒοῖὰ 1 
ἢάᾶνα 50 Ἰοηρ ταἰηἰβίογεα πα δίδου ρα ὈΪγ, αἸ4 ποὺ ὑπηκ 
αὶ ἴο ΠΌΤ ΡΘΥ τὴ6 Δ) Οηρ᾽ ΥΟΛ ἐγ 6 65 : πο, 1 δοπε 40 
ποὺ οουηῦ ψ 1 γου, ἃπα ὑμπαὺ ἴοο ὑπουρὴ [1 ᾿νε ποχὶ 
ἄοοτ. 1 πὰ ἱπαϊρηῃδηῦ, ὑπεγεΐογα, Πα τλογῈ ΟἿ ὙΟῸΓ 
δοοοιηῦ ὑπ ΟἿ ΙΩΥ̓ ΟὟ", Ὀδοδαδα γοὰ ἤἢδνε 5ῇονψῈῃ 
γου 56] ἢ 5ὸ ὑπ κΊε585. ΕΣ πλθ, ΠΔΡΡίμ 6585 15. ποῦ ἃ 
τηδΐζον οὗ ρσεϊπρ ἃ ψ]]ὰ οδι, ἃ ἤδγα ΟΥ ἃ οδϊκε--- 
Πίηρσβ ψ]οἢ 1 ΘΠ]ΟΥ υὑπρτυᾶρεα δ ἴῃ6 ἴδ0]65 οὗ 
οὐμεσ Ῥθορὶα νῇοὸ πον ψηδὺ 15 τρῦ. [Ιπάδεα, ἴο- 
ἀΑΥ 1 τηΐρῃῦ δᾶνὲ μὰ αἴπηοῦ 1 ΤΥ Ρυρ]] 
Ῥδυτηθ 685 (8ηἀ ἃ Βρ]επαϊὰ αἴππθυ, ἴοο, ἔμ 6 Ὺ 5840), υαὺ 
Ι ἀἰά ποὺ δοοβάς ἴο ἢϊβ8 δηϊγεδίεβ, βανίηρ τ 861} [ὉΓ 
γου, ἴοοὶ] ὑπαῦ 1 ννγὰβ. Υὕὔου, ποννενοῦ, μᾶνα ρίνθῃ τὴ6 
Π6 ρο-Ὀν δῃᾶ ἃγὲ δηϊογίαϊηίηρ οἴμευβ. Νὸ ψοπάθδυ, 
ἴογ γοῦ ἃ΄ξὰ δνεὴ γαῖ ὑπ80]6 ἴο αἰ πρυ δῆ Ρεύνεοη 
ἴπ6 Ὀεΐευ ἃπα ἢδ6 ννοῖβθ, ἃηὰ γοὰ ἤἢδνα ποὺ {πε 
δου] οὗἨ ἔοστηϊηρ οοποαρῖβ, εἰἴπου. Βαυΐ 1 Κηον 
ΠΟΙ 8}1 [Π15 σοπγθ8 ἔγουη---[ἢο86 ψοπαογα] ρῥΠ1]οβο- 
ῬΕΙ͂ οὗ γοιγβ, Ζεποίμοιηϊβ δηα ἴπ6 ΓΑΡυΥ ἢ, ννἤοβα 
τηουτἢ8β 1 οου]α νΈΥῪ 800 βῖορ, ἱ Κπον, ψ ἢ ἃ δἰηρ]ς 
ΒΥ] ορίβηη, Ηδάνεθη ἰουρῖνα πλθ Ὁ Ὀοδϑίπρ! «8 
Ἰεῦ οπα οὗ ἴδ βὰν νῇῆδῦ ῥὨ]ἸΟΒΟρΡἢΥ 18, οὐ, ἴο ρῸ 
ὈΔΟΚ ἴο [ῃδ6 οδἰδιηθηΐβ, ν δῦ 15 ἴπης αἰδγοηος Ὀοΐνθοη 
αἰιγθαῖϊα πα δοοϊἀδηϊ.} [ 5}4}} ποῦ τῃθη οι ΔΗΥ͂ 
οὗ ῃς [Δ]]δοῖθ8. π|κὸ “ ᾽ῃ6 Πογπβ, “ἴΠ6 ἢδαρ, οὐ “ ὑπ6 
τόνον. ὃ 

1 Μογθ ΠΟΥ ΪΥ, ἕξις Τηθδ 8 ἃ Ῥϑεϊηϑηθηῦ βίδύθ, σχέσις ἃ 
ὑγδηβιθηῦ βύδίθ. 

3 ΤῈ δοϊοβ ἀδνοίβα ἃ ργγϑδῦ ἀ68] οὗ βύυαν ὑο ὑμ6 ἱηνθηύίοη 
δη4 Ββοϊαύίοῃ οὗ ἔΔ]]8οθ8. ““ἼῺ6 ΠΒΟΓΠΒ᾽" τδὴ ὕδιιβ : ““Α1]} ὑμδῦ 
γοὰ Πᾶνα ποῦ ἰοβῦ, γοῖι αν; Ὀαῦ γοὰ αν ποὺ Ἰοϑῦ ΠΟΥΠΒ, 
ΘΟΥζο, γοὰ ἢδνθ ὑμθῃ)." [πώ Ὅη6 Θαρ᾿᾽ {Π 86 ΡΠ Ι]ΟΒΟΡΠΘΓ 
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ΤΗΝ ΨΟΚΚΕ ΟΕ ΤΌΟΙΑΝ 

ἀλλὰ σὺ μὲν ὄναιο αὐτῶν. ἐγὼ δὲ ὡς ἂν μόνον 
Ν Ν 3 Ν ς ’ ᾶ4 ΝΜ ε ’ τὸ καλὸν ἀγαθὸν ἡγούμενος εἶναι οἴσω ῥᾳδίως 
Ἁ 3 ͵ “ [ὦ Ν 3 3 ’ ΜΝ τὴν ἀτιμίαν. καίτοι ὅπως μὴ ἐς ἐκείνην ἔχῃς 324 

καταφεύγειν τὴν ἀπολογίαν ὕστερον, ἐπιλαθέσθαι 
’ὔ 2 ’ὔ »ὔ ’ , λέγων ἐν τοσούτῳ θορύβῳ καὶ πράγματι, δίς σε 

τήμερον προσηγόρευσα καὶ ἕωθεν ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ καὶ 

ἐν τῷ ἀνακείῳ θύοντα ὕστερον. ταῦτα ἐγὼ τοῖς 
παροῦσιν ἀπολελόγημαι. 

Εἰ δὲ δείπνου ἕνεκα ὀργίξζεσθαί σοι δοκῶ, τὸ 58 
. ν 5» Ὁ 3 ῇὅ Ν Ν Ν Ἁ 

κατὰ τὸν Οἰνέα ἐννόησον’ ὄψει γὰρ καὶ τὴν 
ἼἌΛρτεμιν ἀγανακτοῦσαν, ὅτι μόνην αὐτὴν οὐ 
παρέλαβεν ἐκεῖνος ἐπὶ τὴν θυσίαν τοὺς ἄλλους 
θεοὺς ἑστιῶν. φησὶ δὲ περὶ αὐτῶν “Ὅμηρος 
ὧδέ πως" 

3 ’ 

ἢ λάθετ᾽ ἢ οὐκ ἐνόησεν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ" 

καὶ Εὐριπίδης" 

Καλυδὼν μὲν ἥδε γαῖα, Πελοπίας χθονὸς 
3 3 ’) »»ΌΨ» 3 3 ’ ἐν ἀντιπόρθμοις, πεδί᾽ ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα. 

καὶ Σοφοκλῆς" 
Ἁ “ »““ 33. » 3. » ’ συὸς μέγιστον χρῆμ᾽ ἐπ᾿ Οἰνέως γύαις 

3 “ ἴω ΄“- ς ’ 4 

ἀνῆκε Λητοῦς παῖς ἑκηβόλος θεά. 
“ ’ Ν “ 3. 9 

Ταῦτά σοι ἀπὸ πολλῶν ὀλίγα παρεθέμην, 926 

ὅπως μάθῃς οἷον ἄνδρα παραλιπὼν Δίφιλον 
ἑστιᾷς καὶ τὸν υἱὸν αὐτῷ παραδέδωκας, εἰκότως" 
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ΤῊΗΒ ΟΑΔΒΟΌΘΒΑΙ, ΟΝ ΤΗΒΕ ΤΑΡΙΤΗ5 

“Ὑ76]1], τοῖο ἢ ΤΑΥ͂ ὙΟῸΓ ΡΠ Π]ΟΒΟΡ ΕΒ ῥγοῦὶ γου! 
Ηο]άϊηρ; 851 ἀο ἐπᾶὺῦ οὔ]ν ννμαῦ ἰδ Ποποῦγαθ]α 15 ροοά, 
Ι 5}4}1 ΘΑ 5}}} βἴδπα ἴῃς 8] σῃῆῦ. Βιυῖ γου πεεᾶ ποῖ 
ὉΠΙΠΚ γοὺ οδη δἴογνναγαὰβ ἴαϊκα τεΐαρε ἴθ ἴῃε ρ]θὰ 
ὑπᾶῦ γοὺ ἔογροῦ τὴϑ ἰπ 811 πε οοπἤαβίοῃ πα Ὀούδεσ, 
ἴοῦ 1 βροκε ἴο γοι ὑνίος ἰο- ἀδυ, ποῦ οὔἹν ἴῃ {Π6 
ΤΟΥ ηρ ἃ γοῦ Πουδβ6, θυὺ Ἰαῦον ἴῃ ἴῃς ἄγ, ν 6 η 
γοι γΕΓῈ βου ποίηρ αὖ ἴμ 6 ἴδρὶςε οὗἩ (δβῖοσ δηά 
Ῥο]]ὰχ. 
“1 γοι ὑπῖπ]ς ὑμαὺ 1 δι ΔΙΡΤΥ ΟΥΕΙ ἃ 6 Γ6 αἸΠΠΘΤ, 

6811] ἴο τηϊπα ὑΠ6 βἴογτυ οἵ Οεπουβ δπα γοὺ ν1]}}] 566 
ὑπαὺ Αὐἴδιηβ Πουβ 6] ἢ ννὰ8 ΔΡΤΥ Ὀδοδαβα δα ννὰ8 16 
ΟἾΪΥ οπα ψνῃοῖη ἢς ᾿)Δα ποὺ βκθα ἴο {πΠ6 βδουίῆοσς 
ψ ῃεη Πα δηϊοχίδϊπεα 41} {πὸ τοϑὺ οὗ ἴῃς ροάξβ. 
Ηοτλδῖ ρΡυῖβ 1 βοτηοιῃίπρ {|κ6 [18 : 

ὙΒεῖμογ πὰ ἔογροῦ οὐ ννου]Ἱᾶ ποῦ, ργεδῦν νγὰβ 5 βοὺ] 
αὖ ἔδυ]. 

ΕυΥΊΡΙ 65 5808 : 

ΤῊΗΐβ Ἰαπα ἰ5 Οδ γάοῃ, ᾿γίηρ᾽ ΟΥΕΙ 5688 
Ετουὰ Ρε]ορϑ᾽ ἰ516 ; ἃ Ἰδῃα οὗ ἔθυε ρ]6]η5.3 

Απὰ ΘΟΡΔΟΟΪ685: 

Α Ῥοδῖ, ἃ τηοπϑβίτοι ὑῃίηρ, οἡ Οδπϑυβ᾽ 6145 
Τυτγποα Ἰοοβα [,ἴομδ᾽ 5 ἰᾶ55, ῆο ΚΙ]1ς δἴδχ.ἕϑ 

“1 Ὀγΐηρ ἴο γουγῦ αὐϊαηῦ! οι ΟὨΪΥῪ ὑπε8ε ἔδνν ροϊηῖβ 
ουῦ οὗ πηδην, 50 ὑπαῦ γοῦ Τὺ ᾿Θαγ νηδὺ βοτῦ οὗ δῃ 
γοὰ πᾶνε ἰδ ουὖ ἴῃ ἔδνουν οὗὨ ὨῚΡΏ1]5, ψ οτῃ γὺιϊ 
δηζογίδίη πα ἤᾶνα ρῥυῦὺ ἴῃ ομάτρα οὗ γοῦῦ βδϑ0η. Νὸο 

ῬΙονοΒ ὑμαῦ οὔθ ρυδὶῃ οὗ ΟΟΓΏ ᾿ηᾶκθ8 ἃ ὮΘΔΡ; ἴῃ “{Π6 
ἸΏΟΥΘΙ,᾽ ὑμδῦ ἃ πδὴ 70 βδῪβ ἢ6 Ψ1}} τον ἃ 6] νὑ1}} ποῦ 
δηα οδϑηηοῦ ΟἿ ἰῦύ. ὥβθνϑθυδὶ οὔμϑενὺ 18]]4 068 ἀγ 1Πυϑύγα θα 
ἴῃ ““ ῬΕΙἸΟΒΟΡΉΘΥΙΒ ἴον 8416,᾽" 22. 1 7ταὰ 9, 587. 

2 Ἑτοι μ6 Ἰοϑῦ είεαρσον οἱ Εἰ Ρ᾽α 68. 
3. Ἑτοῖ ὅδ Ἰοϑῦ Μοίεασεν οὗ ϑοΡΒοοΙθ8. 
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ἡδὺς γάρ ἐστι τῷ μειρακίῳ καὶ ὁ πρὸς χάριν αὐτῷ 
σύνεστιν. εἰ δὲ μὴ αἰσχρὸν ἦν ἐμὲ λέγειν τὰ 
τοιαῦτα, κἄνϊ τι προσέθηκα, ὅπερ σύ, εἰ θέλεις, 
παρὰ Ζωπύρου τοῦ παιδαγωγοῦ ἃ ἂν μάθοις ἀληθὲς 
ὄν. ἀλλ᾽ οὐ χρὴ ταράττειν ἐν γάμοις οὐδὲ δια- 
βάλλειν ἄλλους, καὶ μάλιστα ἐφ᾽ οὕτως αἰσχραῖς 
αἰτίαις" καὶ γὰρ εἰ Δίφιλος ἄξιος δύο ἤδη 
μαθητάς μου περισπάσας, ἀλλ᾽ ἔγωγε φιλοσοφίας 
αὐτῆς ἕνεκεν σιωπήσομαι. 
“Προσέταξα δὲ τῷ οἰκέτῃ τούτῳ, ἣν διδῷς αὐτῷ 

μοῖράν τινα ἢ συὸς ἢ ἐλάφου. ἢ σησαμοῦντος, ὡς 
ἐμοὶ διακομίσειε καὶ ἀντὶ τοῦ δείπνου “ἀπολογία 
γένοιτο, μὴ λαβεῖν, μ μὴ καὶ δόξωμεν ἐπὶ τούτῳ 
πεπομφέναι." 

Τούτων, ὦ ἑταῖρε, ἀναγινωσκομένων μεταξὺ 
ἱδρώς τέ μοι περιεχεῖτο ὑπ᾽ αἰδοῦς, καὶ τοῦτο δὴ 
τὸ τοῦ λόγου, χανεῖν μοι τὴν γῆν ηὐχόμην ὁρῶν 
τοὺς παρόντας γελῶντας ἐφ᾽ ἑκάστῳ καὶ μάλιστα 
ὅσοι ἤδεσαν τὸν “Ἑτοιμοκλέα, πολιὸν ἄνθρωπον 
καὶ σεμνὸν εἶναι δοκοῦντα. ἐθαύμαζον οὖν οἷος 
ὧν διαλάθοι αὐτοὺς ἐξαπατωμένους τῷ πώγωνι 
καὶ τῇ τοῦ προσώπου ἐντάσει. ὁ γὰρ ̓ Αρισταί- 
νετος ἐδόκει μοι, οὐκ ἀμελείᾳ παριδεῖν" αὐτόν, ἀλλ᾽ 

᾿ οὔποτ᾽ ἂν ἐλπίσας κληθέντα ἐπινεῦσαι οὐδ᾽ ἂν 
ἐμπαρασχεῖν ἑαυτὸν τοιούτῳ τινί" ὥστε οὐδὲ τὴν 
ἀρχὴν πειρᾶσθαι ἠξίου. ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἐπαύσατό 
ποτε ὁ οἰκέτης ἀναγινώσκων, τὸ μὲν συμπόσιον 
ἅπαν εἰς τοὺς ἀμφὶ τὸν Ζήνωνα καὶ Δίφιλον ἀπέ- 
βλεπε δποθκοτα: καὶ ὠχριῶντας καὶ τῇ ἀπορίᾳ 

1 κἄν ΕὙΪΖΒΟΙ : καὶ ἄν ΜΌΝ. 
3. ΜΝΝ. παριδεῖν (αγροα ὈΥ ΕΥΙΌΖΒΟΠ6) δηα περιιδεῖν. 
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ΤΗΕ ΟΑΒΟΌΘΑΙ, ΟΚ ΤΗΕ ΓΑΡΙΤΗΒ 

ΟΜ ΘΥ, Ὁ ἢδ6 ἰ5 πἴοα ἴο με ὕογ ἃπα [1κὲ5 ἴο "Ὲὲ 
νι δὼ. [1Ε 1 ψετα ποὺ θεπεαΐῃ τὰ ἴο 580 8:0 ἢ 
τΠϊηρδ, 1 τηὶρῃῦ πᾶνε το] γοιὺ βοιηδὶὶπρ τηοτα, δηα 
1 γοὺ ψιϑῃεα γοιι οου]Ἱαὰ πα οὐ ἔγοτα Ζοργταβ, {Π6 
Ῥογ᾽ 58 αἰϊεπαάδιηϊῖ, ὑπαὺ Ὁ 15 ἴσα. Βαῖΐ ἰὺ 8 ψσοὴν ἴο 
τηᾶῖκα ὑσουθ]α δὖ ἃ νεααϊηρ πα ἴο ἀείδτης οὔμουβ, 

᾿ς ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ψ Ὁ ἢ ΟΠ ΔΓΡ 5 50 ἀπβθθϊγυ. ΑἹΡεῖῦ ὨΙΡΠ]]8 
ἄδβαῦνεβ ἰὉ ἔου μανίηρ γοη ὕννο ρα ρ 115 ἀννᾶν ἔγΌτα της, 
Ι5}}4}}1 Ἠοϊά τὴν ἴοηριαε ἰῃ ἀείεγεπος ἴο ῬὨΠ]οβοΡἢΥ 
ἢ ο 561}. 

“1 Βᾶνε ἀϊγεοϊθα τὴν βεγνδηῦ, π᾿ ο856 γου ΟἸεσ ΗΪΠὶ 
ἃ Ρογίίϊοη οὗὨ Ὀοδυ᾿β ἔς 5}} ΟΥ̓ νδηΐβοη ΟἹ βϑβϑαγηθ- Κα ἴο 
Ὀτίηρ ἴο Πη6 ἃ5 Δ Ἔχοῦβα ἴοὸγυ ποὺ δβϊκίηρ τηὲ ἴο αΙ ΠΟΥ, 
ποῦ ἴο ἰδκε ἰΐ, ον ἔδαῦ Ὁ τᾶν β66πὶ ἃ5 ὑπουρῇ 1 βϑηΐ 
Ἀπ ψ ἢ ὑῃδῦ ἴῃ νίαν." 

ὙΜΈΉ1]|ε 41} ὑμαὺ νγὰβ θείῃ γεδά, Ὧν ἄξὰγ ἔθ]]ονν, ὕΠῈ 
δυνεδῦ ρουγαα ΟΥ̓ τὴὲ ἴῸγ βἤῆδῃηθ, δῃα ἴο αυοῖα {πε 
βδυϊηρ, 1 ῥγυθα ὑπαὶ ὑπὰ δἀγῖ νου ]α βουνά] ]ον τὴς 
γε [1 β8ἂνν ἴπε6ὸ ρσυσδῖβ 41} ἰδαυρηΐηρ αὖ δε 
δαηΐβῃοθ, ΘΒρΘΟΙ ΠΥ ἃ5 ΤΥ ἃ5 Κπὸνν Ηεἰοεσιηοο]685, 
8 δὴ ΜΠ οΥΑΥ ἢδὶγ Ψψη0 Ἰοοκοα ἴο θὲ δὶρῆῃ- 
Ιη666. [Ὁ ννὰβ ἃ τηᾶγνεὶ ἴο τὴς ὑπαῦ δ. ἢ ἃ πγδῃ 
Πδὰ Ποοαν!πηκεα ὑπμδηλ, ἀεδοείνίπσ ὑμεὰ νν ἢ 15 
Ὀεατὰ δηά πε οοῃοθηϊσαϊοη ΘΧργΘββεαῦ ἷἱπ ἢϊΐ5 
ἔδαϊυγεβυ [Ιὃ ννᾶβ ΤΥ ποίΐϊοῃ ὑπαὶ Ατϑβίδεποῖῃβς 
Πδ4 ποὺ οΆγΘ] 655 }]γ ονθ]οοκοα Ἠΐτη, Ραῦ ὑπαῦ, ποῖ 
Ἐπὶ πκΚίπρ Πα ψουἹα δοςερὺ 1 ἰηνιϊεα, ἢς ψου]Ἱὰ ποῖ 
ΘΧΡΟΒ6 Πἰμη561} ἴο ΔΗΥ δυο ἢ ὑγοαϊηγχοηῖ, ἀπα 50 ὑπουρὺ 
Ὀεϑὺ ποῦ ἴο {τγγ ἢΐτα δὲ ἃ1]1. ὙΠθη αὖ ἰαϑὺ ὑΠ6 8]ᾶνα 
κἰορρβα γϑδάϊηρ, πε ψ ῃο]6 ραγὺν Ἰοοκεα αὖ Ζεηο δῃά 
ΠΡ] ὰ5, πὸ μετ ἔτ ρῃϊεπεᾶ πα ρμρα]6, ἀπά Ὀγ πὸ 
αἰβῦγεββ πῃ ἐμ εῖν ἔδοες δεκπον]οᾶρεα {πῃ ς ταῦ] οὗ {πε 

441: 



ΤΗΕ ΨΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΓΙΑΝ 

“" ’ 3 4 λ ς Ἧ »“»Μ όκ( 

τῶν προσώπων ἐπαληθεύοντας τὰ ὑπὸ τοῦ “Ετοι- 
μοκλέους κατηγορηθέντα" ὁ ᾿Αρισταίνετος δὲ ἐτε- 
τάρακτο καὶ θορύβον μεστὸς ἦν, ἐκέλευε δ᾽ ὅμως 
πίνειν ἡμᾶς καὶ ἐπειρᾶτο εὖ διατίθεσθαι τὸ γεγο- 
νὸς ὑπομειδιῶν ἅμα, καὶ τὸν οἰκέτην ἀπέπεμψεν 

93 

εὐπὼν ὅτι ἐπιμελήσεται τούτων. μετ᾽ ὀλίγον δὲ 
καὶ ὁ Ζήνων ὑπεξανέστη ἀφανῶς, τοῦ παιδωγωγοῦ 
νεύσαντος ἀπαλλάττεσθαι ὡς κελεύσαντος τοῦ 
πατρός. ; 

ὋὉ Κλεόδημος δὲ καὶ πάλαι τινὸς ἀφορμῆς δεό- 
μενος---ἐβούλετο γὰρ συμπλακῆναι τοῖς Στωϊκοῖς 

’ 

καὶ διερρήγνυτο οὐκ ἔχων ἀρχὴν εὔλογον----τότε 
οὖν τὸ ἐνδόσιμον παρασχούσης τῆς ἐπιστολῆς, 
ςς “Ὁ 35.Ν, ΡΝ ΤΊ 3 ’ὔ ς Ἁ ’ὔ Τοιαῦτα,᾽ ἔφη, “ ἐξεργάζεται ὁ καλὸς Χρύσιππος 
καὶ Ζήνων ὁ θαυμαστὸς καὶ Κλεάνθης, ῥημάτια 
δύστηνα καὶ ἐρωτήσεις μόνον καὶ σχήματα φιλο- 
σόφων, τὰ δ᾽ ἄλλα ᾿Εἰτοιμοκλεῖς οἱ πλεῖστοι" καὶ 

φ ς ».» 

αἱ ἐπιστολαὶ ὁρᾶτε ὅπως πρεσβυτικαΐ, καὶ τὸ 
τελευταῖον Οἰνεὺς μὲν ᾿Αρισταίνετος, ᾿Ετοιμοκλῆς 

«ς ἴο 

δὲ ἼΑρτεμις. Ἡράκλεις, εὔφημα πάντα καὶ ἑορτῇ 
, 39 «« ἍΤᾺ ,5. 3» «ὦ ς 

πρέποντα. Νὴ Δι, εἶπεν ὁ ἕρμων ὑπερ- 
7 

κατακείμενος" “ἠκηκόει γάρ, οἶμαι, ὗν τινα 
3 2 7 3 Ἁ - Ψ 3 ἐσκευάσθαι ᾿Αρισταινέτῳ ἐς τὸ δεῖπνον, ὥστε οὐκ 
ΝΜ γὼ 7 [ο ἴω ’ ἢ ἄκαιρον ἐδόκει μεμνῆσθαι τοῦ Καλυδωνίου. ἀλλὰ 

΄ΝΝ ς “- πρὸς τῆς Ἑστίας, ὦ ᾿Αριδσταίνετε, πέμπε ὡς 
τάχιστα τῶν ἀπαρχῶν, μὴ καὶ φθάσῃ ὁ πρεσβύτης 
ὑπὸ λιμοῦ ὥσπερ ὁ Μελέαγρος ἀπομαρανθείς. 
καίτοι οὐδὲν ἂν πάθοι δεινόν: ἀδιάφορα γὰρ ὁ 

90 

9] 

Χρύσιππος τὰ τοιαῦτα ἡγεῖτο" “ Χρυσίππον 82 
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ΤΗΕ ΟΑΒΟΌΘΒΑΙ, ΟΚἘ ΤΗΕ ΤΙΑΡΙΤΗΒ 

σοἤάγροβ Ὀγτουρηῖ Ὀγ Ηεἴοδιηοοϊθβ. Ατβίδεποίυβ ννᾶ8 
Ρεγζυτρεα δπᾶ {}] οὗ οοηξιβίοι, να ἢς ἰο]α 8 ἴο σὸ 
ου ατπκίηρ 750 ὑΠ6 βᾶπ|6 ἃπα ὑγθα ἴο βιμροοῖῃ {6 
Ῥυβῖπθϑβ ΟΥ̓ΘΓ, 5.1} 1 ρ 8ἃ5 ἢς αἰα 80; {πε βεσνδηΐ ἢς 
βαηῦ νυ ψὶἢ ἴΠ6 ψογαβ: “1 ψ}]} 566 ἴο 10. ΑἸἾΔΕΓ 
ἃ 0016 ψ ἢ1]Ὲὲ Ζεηο νψ  Πάγανν ὑπορβοσύνεαὶυ, ἔὸγ ἢὶβ 
.αἰτεπαάδηὺ αἀἰγεοϊεα Ὠΐτα ἴο ρῸ, 85 ἰἢ αὖ {πε Ὀἱἀαϊηρ οὗ 
᾿ΐβ. ἔδιμου. 

ΟἸεοάεηηιβ μδα Ἰοηρ θδ6δη ἰοοκίῃρ ἴογ δῃ ορροτῖα- 
ΠΥ, 8ἃ5 6 ψδηϊεα ἴο ρἰΐοῃ ᾿πἴο ἴΠς δἴοϊοβ 8πα ννᾶβ8 
Γαδαγ ἴο Ρυτγϑῦ θεοϑιβα ἢ οου]ά ποὺ ἢπά ἃ 88 {15δοΐουγ 
ορεῃίησ. Βιυΐ δ Ἰαδὺ ἴῃς Ἰεύϊεσ σᾶνα ῃἴτη ἢΪΐβ εὑ, 
ἈΠῸ ἢδ 5814 : “Τμαῖ 15 ψῇῃδὺ γουῦ πο} }]6 ΟἸγΥβΙρρα5 
Ἃοε8, 8πΠ4 γοιν" ΨΟΠΟαΘΙΙ Ζεπο δῃαὰ (Ἰδδηῦῃαβ ! 
ΤΉΘΥ δῇ ποίμίηρ Βυΐ ταΐβογαθ]α ΡΒ ΑΒΘ - Δ ΚΘΙΒ 854 
αι δϑυ!οη- ΟΠ ΠΡΌΓΒ, ΡΠΙ]ΟΒΟΡΠΘΥΒ ἰῃ αγαβ8, θαῦ ἴῃ 4]} 
ΕἾβε υ8ὺ κὸ Ηεἴοδιμοοϊεβ, τηοϑῦ οὗ ἔπε. Απᾶ {με 
Ἰεὐξοι---Ἰοοῖκ ἢονν 56 η1]6 ἰὐ 185! ΤῸ οδΡ 4]], Ασιϑίδθησθ- 
ἴιᾳ5 16 Οεποὺβ δῃα Ηδζοδμμοοϊθβ 15 Ασϊετϊβ ' Οοοῦ 
Ιογτὰ!} ἴῃ Ὄχοο]]επὶῦ ἰαδία, 8}} οὔ 1, δπά 1υ5ῖ ὑμ6 
τΠὶηρ ἴῸΓ ἃ ἔδδεϊννα οσοδϑίοη Ὁ “Υ68,᾽᾽ 8814 Ηδήτηοῃ, 
ἔγοτη 8 ρδος δῦονε Ο(]βθοάδιημῃβ, “1 βιιρροβε ἢς πδᾶ 
Πεδλτὰ {ὑπαὶ Αὐβϑίδεαποίυβ Πα ἃ ὈοδΓ ταδαυ ἔον ἴΠ6 
ΑἸ ΠΟΥ, 80 ὑπαῦ ἢς ὑπουρῃῦ [Ὁ ποὺ ἱπορροτγΐαπα ἴο 
ταρηὔοη πε Ῥοδγ οὗ (ἰδγάοῃ. ὔὕοχηθ, Ασϑίδθμπμοίιβ, 
ἴῃ ἴΠ6 πη οὗ Ηοβρί[] 1 βεπα ἢΐμὰ ἃ ρογίίοη ψ ἢ 
8}} 5ρ66α, ἴον ἔβαν γοὺ τηᾶὺ 6 ἴοο ἰαἴε δπά {ῃ6 οἹὰ 
ἸΏΔη ἸΩΔΥ νγαϑθ ἄᾺῪ πκὸ Μείδαρον ἔγοτη ὨυηροΥ! 
Υεῦ ἰὃ νου] 6 πο δαγάβῃϊρ ἴο ἴτω, ἔου Ὁ ϑῖρρυβ 
Π6]4 {μαὺ 41} δυοῖν ὑπὴρβ ἂταὲ οὗ πὸ ἱηροτχὶ.᾽᾽ ἢ 

1 ΠῊς διιοίοβ αἰν!α6α ὑπ6 οδ]θοὺϑ οὗ Βυϊηδη ὁπάθανοαν ἰηο 
ὕῃγχϑθ οἷδββϑβ----ηῆ6 ροοᾶ, ψῇ]Ὸὴ σοῦ ἴο Ὀ6 βοὰ [Πθ 
Ῥδᾶ, τοῦ ννοσο ἴο ὍΘ Βῃμππηθᾶ; δηα ὕῃθ 1μά] ἽΝ ΟΥ̓ 
απἰπηρογίϑηῦ, ΜΒΙΟΝ πῦθτθ ποῖ ὑμοΣ ἐο 6 ΒοΌρΡἢηὔ ΠΟΡ ΒΒυπηδά. 
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γὰρ μέμνησθε ὑμεῖς, ἔφη ὁ Ζηνόθεμις ἐπεγείρας 
ἑαυτὸν καὶ φθεγξάμενος παμμέγεθες, ““ ἢ ἀφ᾽ ἑνὸς 
ἀνδρὸς οὐκ ἐννόμως φιλοσοφοῦντος Ἑτοιμοκλέους 
τοῦ γόητος μετρεῖτε τὸν Κλεάνθην καὶ Ζήνωνα 
σοφοὺς ἄνδρας; τίνες δὲ καὶ ὄντες ὑμεῖς ἐρεῖτε 
ταῦτα; οὐ σὺ μὲν τῶν Διοσκούρων ἤδη, ὦ ὦ Ἕρμων, 
τοὺς πλοκάμους περικέκαρκας χρυσοῦς ὄντας; καὶ 
δώσεις δίκην παραδοθεὶς τῷ δημίῳ. σὺ δὲ τὴν Σω- 
στράτου γυναῖκα τοῦ μαθητοῦ ἐ ἐμοΐχευες, ὦ Κλεό- 
δημε, καὶ καταληφθεὶς τὰ αἴσχιστα ἔπαθες. οὐ 
σιωπήσεσθε οὖν τοιαῦτα συνεπιστάμενοι ἑαυτοῖς ;" 
“«᾽Ἀλλ᾽ οὐ μαστροπὸς ἐγὼ τῆς ἐμαυτοῦ γυναικός," 
ἢ δ᾽ ὃς ὁ Κλεόδημος, ““ὥσπερ σύ, οὐδὲ τοῦ ξένου 
μαθητοῦ λαβὼν τοὐφόδιον παρακαταθήκας ἔ ἔπειτα 
ὥμοσα κατὰ τῆς ἸΠολιάδος μὴ εἰληφέναι, οὐδ᾽ ἐπὶ 
τέτταρσι δραχμαῖς δανείξω, οὐδὲ ἄγχω τοὺς 
μαθητάς, ἢν μὴ κατὰ “καιρὸν ἀποδῶσι τοὺς 
μισθούς." “᾿Αλλ᾽ ἐκεῖνο, ̓  ἔφη ὁ Ζηνόθεμις, “ οὐκ 
ἂν ἔξαρνος γένοιο μὴ οὐχὶ φάρμακον ἀποδόσθαι 
Κρίτωνι ἐπὶ τὸν πατέρα." καὶ ἅμα, ἔτυχε γὰρ 
πίνων, ὁπόσον ἔτι λοιπὸν ἐν τῇ κύλικι, περὶ ἥμισυ 
σ εδόν, κατεσκέδασεν αὐτοῖν. ἀπέλαυσε δὲ καὶ 
ὁ Ἴων τῆς γειτονήσεως, οὐκ ἀνάξιος ὦν. ὁ μὲν 
οὖν “Ἑρμων ἀπεξύετο ἐ ἐκ τῆς κεφαλῆς τὸν ἄκρατον 
προνενευκὼς καὶ τοὺς παρόντας ἐμαρτύρετο, ο 
ἐπεπόνθει. ὁ Κλεόδημος δέ---οὐ “γὰρ εἶχε κύλικα 
-- ἐπιστραφεὶς προσέπτυσέ τε τὸν Ζηνόθεμιν καὶ 
τῇ ἀριστερᾷ τοῦ πώγωνος λαβόμενος ἔμελλε 
παίσειν κατὰ κόρρης, καὶ ἀπέκτεινεν ἂν τὸν 

1 τίνες ΒΟΙΚΙΚΘΡ : οἵτινες Μ5Κ. 
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ἌὙΠαὶ, ἀο γοθρ ἄλγε ἴο τηδηὐϊΐου ἴθ ἤδὴθ οἵ 

ΟΠ ϑΙρρυβ ἢ 5414 Ζεποίμεμιβ, τουβὶηρ Ὠϊπη56}} δηαᾶ 
Βῃπουϊίηρ αὖ πε ἴορ οὗ Πὶ8 νοῖςθ. ““Ὦδγα γοι Ἰπᾶρὲ 
ΟἸεαπῖμαβ δα Ζεμο, ννῆο Ψψοσα Ἰθδυηθα τηθῃ, ὈΥ ἃ 
βίηρ]α ἱπαϊν! 14] ννῆο ᾿5 ποῦ ἃ ΓρΌ Δ ΡὨ]Π]Οβορθσ, ὈΥῪ 
Ηεἴορδιμοοΐθβ {Π6 ομαυ]αΐδη ἢ ὙΠΟ ἃγὰ γου ὕννο, ὈΓΔΥ, 
ἴο 5840 41} ὑπαῦ}Ὁ Ηδετομ, αἸα π᾿ γου σου οὔ {πὸ Παὶτ 
οὗ [ῃ6 Τνίη Βγουπύδη θδοδιβα Ὁ γὰ85 σοὶ 1 Υου "]] 
ΒΆΕΥ ἕο ἰὑ, ἴοο, θη ὑπὸ Ἔχθουϊομο ρεῖβ γου! 
Απα 85 ἴου γοιι,, (]Ἰεοάδιηλιβ, γου πᾶ ἂμ «ῇἔδὶγ ψ τῇ 
ἴῃς να οὗ γουγ ΡμΡ}]} δϑοβίγαϊιβ, ἃπα ννεσὲ ἑουπα ουῦ 
ΔΗ σΥΟΒΒΙΥ τιἱβῃδηα]εα. Πᾶνε {Π6 στᾶοε ἴο ΠΟ] γοιῦ 
ἴοηριθ5, [6 η, Ὁ ἢ ΘῈ 0. 515 ΟἹ ὙΟῸΪ σΟΠΒΟΙΘΠΟ68 ̓  
“ΒΒ 1 ἀοηΐ 5611} [π6 ἔνουγῦβθ οὗ τὴν οννὴ ψ]ἶε 85 γοιὺ 
Ἃο,᾽ ᾿Ξαϊὰ ΟἸεοάδταιβ," ποῦ α]α 1 ἴαϊκε τὴν ἔογοίρση ρυρ]]}}5 
ΔΙ]]οννᾶποα πὶ ὑγυβϑὺ δἀηπα ὑπθη συνε Ὀγ Αὐἰμεπᾶα Ρο]δβ . 
ὑπὰῦ 1 Πδνεῦ δα 1ἴ, ποῦ ἀο 1 ἸΕ Πα τόπου αὖ ἔοι" ΡΥ 
σαηΐ. ἃ τηοηὐἢ, πο ἐγοῦ.]6 ΤΥ ΡῈΡ118 1 ὑπ ν 81] ἴο 
ΡΥ ὑμεὶν ἔδϑϑ ἴῃ {πη6.᾿ “Βαϊ γοιῖι οαπ᾿ ὑ ἀδην,᾿᾿ 5α]α 
Ζαποῦμθμη5, “ ὑμαὺ γου 5014 ΟΥῖϊο ἃ ἀοβε οἵ ροΐβοιῃ Ὸγ 
15. ἔμεν ἢ Απα νὰ ὑπαῦ, θείηρ ἴῃ ἴμδ δοὶ οἵ 
αν πκίηρ, μ6 ἤσπρ' οα ὑΠ6 ῥδὶγ 8}1 ὑπ ννδ8 θεν ἴῃ [Π6 
ΟΡ, δπα Ὁ ννὰβ ἀρουῦ ΠΑ] ἃ}}} Ιοἡ Αἷ5ο σοῦ {πε 
βθεποῆϊ οὗ 15 πᾶσ 685 ἴο ὑμθ πῃ), ἃηα ἢδ αυϊϊε ἀαβεγνεα 
ἰ-. ΨΥ 6]1, Ηδγῆομ, θεπαϊΐϊπρ ἔογνναγα, εσϑη νὶρίπρ; 
πὸ νης ἔγομι ᾿ς Ποδα δηα οδ]]Ππρ {16 σασϑὺς ἴο 
ψὶΠπ655 νν δὺ Δα θα ἀοπε ἴο ἢ. Βαΐ ΟἸδοάδημαϑ, 
ποὺ Πανὶπρ' ἃ ουρ, ννἰγ]6α ἀρουΐ ἅπα ϑοραῦ οἡ Ζεῃο- 
ὉΠ διηΐβ ; ἴμθη, ἰακίπρ πῖτα Ὀγ 6 Ὀδαγα ψ ἢ ἢΪ5 Ἰεἷϊ 
Πδηα, ἢ6 ννδϑ δρουῦ το 1 υἷα ἴῃ {Π6 ἴδοθ, ἀπά ψου]Ἱὰ 

1 Αηὐαιθ βίαϊαθβ ψιῦἢ) ροϊάθῃ (οὐ ρἱἀ64) δὶ 8.6 
πιθηὐοηθα ποῦ ᾿ἰηΐγθαιιθηῦζςν. [Ι͂ἢ ὑῃς “ Τιποα᾽ (4) [ποϊδῃ 
811.ὰ465 ἴο ὑπμ6 ὑῃμοῖῦ οἵ ὑμ6 ἢδαὶν ἔγοπι {6 Ὠσδα οὗ ὕπ6 ἔδιηοιι 
βύδζιι οὗ Ζθϑιιβ 'ῃ ΟἸ γη)ρίδ. 
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γέροντα, εἰ μὴ ᾿Αρισταίνετος ἐπέσχε τὴν χεῖρα 
καὶ ὑπερβὰς τὸν Ζηνόθεμιν ἐς τὸ μέσον αὐτοῖν 
κατεκλίθη, ὡς διασταῖεν ὑπὸ διατειχίσματι αὐτῷ 

εἰρήνην ἄγοντες. 
“ , : Ἐν ὅσῳ δὲ ταῦτ᾽ ἐγίνετο, ποικίλα, ὦ Φίλων, 

ἐγὼ πρὸς ἐμαυτὸν ἐνενόουν, οἷον! τὸ πρόχειρον 
3 [ᾳ ς 2820 Χ Μ ΝΜ 3 ’ Ν ἐκεῖνο, ὡς οὐδὲν ὄφελος ἦν ἄρα ἐπίστασθαι τὰ 

᾽ὔ 3 ͵ ν᾽ Ν ’ «ς ’’ Α μαθήματα, εἰ μή τις καὶ τὸν βίον ῥυθμίζοι πρὸς 
᾽ὔ [οὶ ἮΝ 

τὸ βέλτιον: ἐκείνους γοῦν περιττοὺς ὄντας ἐν τοῖς 
’ ς 7 25. ΑΝ ἴω ’ 4 

λόγοις ἐὥρων γέλωτα ἐπὶ τῶν πραγμάτων οφλι- 

σκάνοντας. ἔπειτα εἰσήει με, μὴ ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν 
πολλῶν λεγόμενον ἀληθὲς ἦ καὶ τὸ πεπαιδεῦσθαι 
ἀπάγῃ τῶν ὀρθῶν λογισμῶν τοὺς ἐς μόνα τὰ 

’ὔ Ν 3 ᾿ ’ὔ ’᾽ 2 Ἁ βιβλία καὶ τὰς ἐν ἐκείνοις φροντίδας ἀτενὲς 
“" ’ὔ “" “ 

ἀφορῶντας" τοσούτων γοῦν φιλοσόφων παρόντων 
Ὰ 

οὐδὲ κατὰ τύχην ἕνα τινὰ ἔξω ἁμαρτήματος ἦν 
3 “ 2 3 μ“ ᾿ 3 ᾽ ς 2. ν. ἰδεῖν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐποίουν αἰσχρά, οἱ δ᾽ ἔλεγον 
αἰσχίω οὐδὲ γὰρ ἐς τὸν οἶνον ἔτι ἀναφέρειν εἶχον 

’ ς ἴφ 

τὰ γινόμενα λογιζόμενος οἷα ὁ ᾿Εἰτοιμοκλῆς ἄσιτος 
ἔτει καὶ ἄποτος ἐγεγράφει. ἀνέστραπτο οὖν τὸ 
πρᾶγμα, καὶ οἱ μὲν ἰδιῶται κοσμίως πάνυ ἑστιώ- 
μενοι οὔτε παροινοῦντες οὔτε ἀσχημονοῦντες 
ἐφαίνοντο, ἀλλ᾽ ἐγέλων μόνον καὶ κατεγίνωσκον 
αὐτῶν, οἶμαι, οὕς γε ἐθαύμαζον οἰόμενοί τινας 
εἶναι ἀπὸ τῶν σχημάτων, οἱ σοφοὶ δὲ ἠσέλγαινον 
καὶ ἐλοιδοροῦντο καὶ ὑπερενεπίμπλαντο καὶ 
ἐκεκράγεσαν καὶ εἰς χεῖρας ἤἥεσαν. ὁ θαυμάσιος 
δὲ ᾿Αλκιδάμας καὶ ἐούρειξ ἐν τῷ μέσῳ οὐκ 

1 οἷον ΕὙΤΌΖΒΟΙΘ : ποῦ ἰῃ ΜΝΑ͂Ν. 
3 καὶ ἐούρει Βυύίιτηϑπῃ : καὶ ἐνούρει ΜΚ. : κἂν ἐούρει 

ἘΣ ΖΒΟΠΘ. 
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Πᾶνὲ Κι]εὰ τΠη6 ο]α τωδη 1 Αὐϑίδεποϊυβ δὰ ποῖ 
βἰδυεα ἢἷβ μδῃᾶ, βίερρεα ονὲσῦ Ζεῃοιμεϑηνβ δπα ἰδΐῃ 
ἄονῃ Ὀαύννεθη ὕμπειη, ἴο βερᾶίαΐε ὑβεϑιὴ δημα τδκα 
ὑπδ ΚΕαρ ὑπ ρεδοα τ Ηΐπὶ ἔογ ἃ αἰν!αϊηρ-ν4]}}. 

ὙΊ]Ὲ 411 1}1|85 νὰβ ροίῃρ οὔ, Ρ]1]ο, νατῖουβ 
ὉΠουρηῖθ ΕΥῈ ἴῃ ΤῊΥ τᾶ ; ἴῸὉΓ Ἔχϑιρ)θ, ἴΠ6 νεῦῪ 
ΟὈνίουβ οπα ὑπαῦ ἰδ 15 ἢο ρσοοά Κπονίπρ ὕμς 116 ΓγᾺ] 
ατῖβ ἴξ πα ἀοεϑηὑ πρτονα ἢΐ5 νῦν οὗ Ἰἰνίπρ',, ἴοο. 
Αὐ δὴγ ταῖβ, ὑπΠ6 θη 1 ἢᾶνα τηθηϊοπεϑα, ἐπουρἢ 
οἸενοῦ ἴῃ ψογάβ, νεῦα σευ ηρ ἰΔυρσῃοα αὖ, 1 8ᾳνν, [ῸΓ 
{πεῖῦ ἀθεαάβ. Απα {ῃδη 1 οου]Ἱα ποὺ ΠΕΡ ννοπαθυϊηρ 
να οΣ ψν μδὺ Ἔνευγομα 5805 τηϊρῃῦ ποῦ ΔΙΟΥ 41} »ὲ 
ἴἔγιιθ, ὑπαῦ δαἀποαίϊοι 6865 6) νὰν ἴτομχ τὶρῃϊ 
ὉΠ Κίηρ,, βίπος ὑΠδῪ ραγβίδῦ ἴῃ Πανὶηρ ΠΟ ΓΕρΑΓα ΤῸΣ 
δΔηγτῃϊηρ θυ θΟΟΚ5 δῃα ὑπὲ ὑπουρῃῖβ πῃ με. Αἵ 
ΔῺΥ γαῖα, που Ρἢ 50 γηδὴν ΡΠ ]Π]ΟΒΟΡΠΘΙΒ 6 6 ργΓαβϑθηῦ, 
{πε γα γα] ννᾶ8 ποῦ ἃ βῃρ]ε οπα ἴο ΡῈ 566 ὴ ΨγἘΠῸ νν 885 
ἀδνοϊὰ οὗ ἔδυϊδ, μαΐ βοιὴς δοῖβα αἰβρυδοθ ΠΥ δηὰ 
Βοῖὴ6 ἰδ] Καα 5}1}} πχοσα αἰβρυδο Ὁ ]}]ν ; ἃπα 1 οου]ὰ ποῖ 
ἸᾺγ ψνῇμαὺ ννὰ8 σοϊπρ οἢ ἴο {116 ψψίπθ, σοπϑι ἀθυῖηρ ψ]Παῦ 
Ηεἴοειηοοῖαβ Πδα υυϊτῦθα νοΐ Πανίηρ ἢδα οἰ Π6Υ 
οοα οἵ αὐῖηκ. Τῃδ ἴδ ]65 ψοῦα ταγηδα, ὑΠπδη, δα 
π6 υπ]εὐζεγεα [ὉἸΚ γε Ὲ τ δη 5 ΌΠ]γ αἰηΐπρ ἴῃ στοδῦ 
ἀδοογαπι, ἱΠποιυὺ εἰζπον σευτπρ' τηδ ] 1 οὐ θα ῃανίηρ 
αἸβγθραΐδο]ν ; ὑπῸ γ 5 Ρ]Υ ἰδ ρη δα δπα ρμ8556α υαῥρε- 
τηθηΐ, ρευμαρβ8, οὐ με οἴμποσβ, γοὰ ΠΟΥ υβεα ἴο 
δάπμγῖγε, ὑπ᾽ ηἸκίηρσ ἔθ πὶ τηδῃ οὗ ἱτηρογΐδποα θθοδαβα οὗ 
1Π6 ραῦρ ὑπο νόοῦθ. Τῆς ᾿Ἰδαυπθα τηθη, Οἢ [Π6 
σομἴγασυ, ΨΕΥΘ ο]ανγίηρσ ἴΠδ τὰκ δπα δρυβίπρ δδοἢ 
οὔπεσ ἃἂπὰ ρογρίηῃρ ὑπμειηβεῖνεβ ἃπά ὑδν]ηρ δπα 
οοχηΐηρ ἴο Ὀ]ονν8 ; 8Π6 ““ τηγν 6 ]]οι5 ᾿᾿ ΑἸ]οἀαπγαβ Ἔν α 
Τη86446 νναῖοὺ τἱρηῦ ἴΠδτὰ ἴῃ ὑπ τόοπὰ, νου βῃονηρ 
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αἰδούμενος τὰς γυναῖκας. καὶ ἐμοὶ ἐδόκει, ὡς ἂν 
ἄριστά τις εἰκάσειεν, ὁμοιότατα εἶναι τὰ ἐν τῷ 
συμποσίῳ οἷς περὶ τῆς "ἔριδος οἱ ποιηταὶ λέγουσιν" 
οὐ γὰρ κληθεῖσαν αὐτὴν ἐς τοῦ Πηλέως. τὸν γάμον 
ῥῖψαι τὸ μῆλον εἰς τὸ σύνδειπνον, ἀφ' οὗ τοσοῦτον 
πόλεμον ἐπ᾽ Ἰλίῳ γεγενῆσθαι. καὶ ὁ “Ἑτοιμοκλῆς 
τοίνυν ἐδόκει μοι τὴν ἐπιστολὴν ἐμβαλὼν εἰς τὸ 
μέσον ὥσπερ τι μῆλον οὐ μείω τῆς ᾿Ιλιάδος κακὰ 
ἐξεργάσασθαι. 

Οὐ γὰρ ἐπαύσαντο οἱ ἀμφὶ τὸν Ζηνόθεμιν καὶ 
Κλεόδημον φιλονεικοῦντες, ἐπεὶ μέσος αὐτῶν ὁ 
᾿Αρισταίνετος. ἐγένετο" ἀλλά, “ Νῦν μέν," ἔφη ὁ 
Κλεόδημος, ὦ ἱκανόν, εἰ ἐλεγχθείητε ἀμαθεῖς ὄ ὄντες, 
αὔριον δὲ ἀ ἀμυνοῦμαι ὑμᾶς ὅντινα καὶ χρὴ τρόπον" 
ἀπόκριναί μοι οὖν, ὦ Ζηνόθεμι, ἢ σὺ ἢ ὁ κοσμιώ- 
τατος Δίφιλος, καθ' ὅ τι ἀδιάφορον εἶναι λέγοντες 
τῶν χρημάτων τὴν κτῆσιν οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ τοῦτο 
ἐξ ἁπάντων σκοπεῖτε ὡς πλείω , κτήσεσθε καὶ διὰ 
τοῦτο ἀμφὶ τοὺς πλουσίους ἀεὶ ἔχετε καὶ δανείζετε 
καὶ τοκογλυφεῖτε καὶ ἐπὶ μισθῷ παιδεύετε, πάλιν 
τε αὖ τὴν ἡδονὴν μισοῦντες καὶ τῶν ᾿Επικουρείων 
κατηγοροῦντες αὐτοὶ τὰ αἴσχιστα ἡδονῆς ἕνεκα 
ποιεῖτε καὶ πάσχετε, ἀγανακτοῦντες εἴ τις μὴ 
καλέσειεν ἐπὶ δεῦπνον' εἰ δὲ καὶ κληθείητε, 
τοσαῦτα μὲν ἐσθίοντες, τοσαῦτα δὲ τοῖς οἰκέταις 
ἐπιδιδόντες ".--καὶ ἅμα λέγων τὴν ὀθόνην περι- 
σπᾶν ἐπεχείρει, ἣν ὁ παῖς εἶχε τοῦ Ζηνοθέμιδος, 
μεστὴν οὖσαν παντοδαπῶν κρεῶν, καὶ ἐκήραν 
λύσας ἀπορρίπτειν αὐτὰ εἰς τὸ ἔδαφος, ἀλλ᾽ 
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ΔΠΥ τοϑρθοῦ ἴον ἴΠ6 ννοηθη. [1 βϑοιηθα ἴο τηὰ {μδΐ, 
ἴο υ86 ἴπΠεῸὶ αβδῦ ροββί]6 δίχα, ὑπΠῸ ἐνεηὺβ οὗ ὑῃ6 
αἰ ΠΟΙ ΘΓ νΟΓῪ Κα νμδῦ {Π6 ροεῖβ [6}] οὗ Ὠ͵δοονά. 
ΤΊΏΘΥ 58ἅγ, γοιι Κηονν, ὑπαῦ, ποῦ ανίηρς ὕδθη δβκεα ἴο 
με ψεάαΐηρ οὗ Ρεϊδυβ, 516 γεν ὑΠ6 ἅρ0]6 ἰμΐο ἐδ 
ΠΟΙΡΔΩΥ, 8ΠπΠα ὑμὰὺ ἔτογὰ Ὁ ἀὔόβα ὑΠπῸ ρτεαὺ νᾶ αἵ 
Ττον. ὙΚὍε!], ἴο τὴν τπϊηκίπρ Ηεϊοσδιηοοϊαεβ γ 
Γπγονίηρ 15 Ἰοιζεν Ἰηἴο {Π|6 τάδ οὗ 8 Κα δῇ 
Αρρὶε οἵ Ὠίβοογὰ δα ὑγοιυσηῦ οὴ Ψψοαβ αυΐϊΐε ἃ5 στεαῦ 
ἃ8 ἴποβε οὗ ἴῃς Πίδα, 
Το ἔθ ηα8 οὗ Ζεπούμοιιβ πα ΟἸδοάσηηιβ ἀ14 ποῦ 

Β.ΟΡ αυδιγ]] ηρ ἤθη Ατβίδοπαῖαβ οἄτὴθ Ὀεΐννεεη 
θη. “ον πε ργεβδθηῦ," 9414 ΟἸεοάδμμιβ, “1 ἰς 
ΘΠΟΙΡΉ 1 γου ϑ᾽ἤ᾽οϊο5β ἃγὰ βϑῇονν ῃ Ρ ἴῃ γοΓ ἱβηούδηςα, 
Ρυὺ τοτηοττον [1 Μ1}} μὰν γου ὕδοῖκ 858 1 οὐὔρ]ῖ. ΤΕ]} 
τη6, ἴδ πη, Ζεποίπεπιΐβ, ΟΥ γουῦ, ΠΣ Ρ]] 5, γου ραϊγοτῃ 
οὗ ργοργίεϊγ, ψ ἢν ἴὉ 15 [Πδὺ ΔἸ ΠΟᾺρ]. γοῦν 54Υ τρόπο γ- 
δοιτηρ 5. οὗ πο ἱπηροτῦ, γοι δἷπη αὖ ποϊῃίπρ ἴῃ {Π6 
γον Ὀυΐ σευτπρ τλοτα, ἃπα ἴον {1||5 γθᾶβοι Ιννἂγ8 
Πδηὴρ δρουῦ τἱσῇ Ρθορ]α πὰ ᾿ἰδθ πα ποηου δπᾶ δχίοσγὶ 
Βίρσῃ ᾿πἰογεϑῦ πα ἴθδοῖ [ῸΣ ΡΔῪ ; 8πᾶ αρδΐῃ, ΨΥ ἰ5 
ἰ ὑῃαὺ αἰποὺρ γοὰ ἢαῖθ ρῥ᾽θαβυτα δπα ἱηνεῖρἢ 
δραϊηϑῦ πὸ ΕἸρίσυγοδη8, γοῦ γοιβοῖνεβ ἀο ἴο οἴπεῦβ 
Δα 5βυβδν οὐμαῖβ ἴο ἀο ἴο γοι 411} ὑῃᾶὺ 18. τηοβὲ 
ΒΔ 6 ἢ} ἴον ρ]αβϑυγθ᾿ 8 βΒ8 Κα; γοι σεῦ ΔΏΡΥΥ ἰΐ ἃ 
Ἰη8 6065 ποὺ ἃ5]ς γον ἴο αἀἰππεῦ, 83πα ἤθη γοὰ ἃγὰ 
δου! δϑκθα, γοὺ ποῦ ΟΠΪΥ Θαὺ υδηθ 165 θυ Πᾶπα 
ΟΥ̓ΘΥ αυδηε 168 ἴο γοῦν βαγνδηΐβ, --δηα στ {παῖ 
6 ὑγ]6α ἴο ΡᾺῈ}} αὐνὰν 86 παρκίῃ ὑπμαῦὺ Ζϑηου θη ΐβ᾽ 
βίαδνε ννὰβ Ποϊαΐῃηρ. [ὑ ννὰβ {Ὁ} οὗ τηϑδῖβ οὗ 4}} Κίμαϑ, 
8Δη4 6 ἰηϊεπαάθα ἴο ὀρθὴ ἴΐ δηα ἴῆγον 118 σοηϊοηΐβ 

1 ΤΊῊΘ ροϊάθῃ ΔΡ0]6, ἔοῦ ὑπμ6 ἔδϊγοϑὺ οὗ ὑμ6 σοάα63865, νγὰβ 
δΥγἀθα ἰο Αρμγοάϊΐο ὉΥῪ Ῥϑυῖβ, ΨῇΟ νγὰ8 ῬδΙΕ ἴοῦ 8 
ἀφοϊϑίοι ὈῪ Ὀοίηρ ρίνοη ὑδ ἰονθϑ οὗ Ηϑίβϑῃ. 
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ΤΗΕ, ΝΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΘΙΑΝ 

παῖς οὐκ ἀνῆκε καρτερῶς ἀντεχόμενος. καὶ ὁ 37 
“Ἕρμων, “ Εὖ γε," ἔφη, “ὦ Κλεόδημε, εἰπάτωσαν 
οὗτινος ἕνεκα ἡδονῆς κατηγοροῦσιν αὐτοὶ ἥδεσθαι 
ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀξιοῦντες." “Οὔκ, ἀλλὰ σύ," 
ἢ δ᾽ ὃς ὁ Ζηνόθεμις, “ εἶπέ, ὦ Κλεόδημε, καθ᾽ ὅ τι 
οὐκ ἀδιάφορον ἡγῇ τὸν πλοῦτον." “Οὐ μὲν οὖν, 
ἀλλὰ σύ." καὶ ἐπὶ πολὺ τοῦτο ἦν, ἄχρι δὴ ὁ 
Ἴων προκύψας ἐς τὸ ἐμφανέστερον, “ Παύσασθε," 
ἔφη “ἐγὼ δέ, εἰ δοκεῖ, λόγων ἀφορμὰς ὑμῖν ἀξίων 
τῆς παρούσης ἑορτῆς καταθήσω ἐς τὸ μέσον" 
ὑμεῖς δὲ ἀφιλονείκως ἐρεῖτε καὶ ἀκούσεσθε ὦ ὥσπερ 
ἀμέλει καὶ παρὰ τῷ ἡμετέρῳ Πλάτωνι ἐ ἐν λόγοις 
ἡ πλείστη διατριβὴ ἐ ἐγένετο." πάντες ἐ ἐπήνεσαν οἱ 
παρόντες, καὶ μάλιστα οἱ ἀμφὶ τὸν ᾿Αρισταίνετόν 
τε καὶ Εὔκρυτον, ἀπαλλάξεσθαι τῆς ἀηδίας οὕτω 
γοῦν ἐλπίσαντες. καὶ “μετῆλθέ τε ὃ ̓ Αρισταίνετος 
ἐπὶ τὸν αὑτοῦ τόπον εἰρήνην γεγενῆσθαι ἐλπίσας, 
καὶ ἅμα εἰσεκεκόμιστο ἡμῖν τὸ ἐντελὲς ὀνομαξό- 838 
μενον δεῖπνον, μία ὄρνις ἑκάστῳ καὶ κρέας ὑὸς 
καὶ λαγῶα καὶ ἰχθὺς ἐ ἐκ τωγήνου καὶ σησαμοῦντες 
καὶ ὅσα ἐντραγεῖν, καὶ ἐξῆν ἀπ ἔρεσθαι ταῦτα. 
προὔκειτο δὲ οὐχ ὃν ἑ ἑκάστῳ πινάκιον, ἀλλ᾽ ᾽Αρι- 
σταινέτῳ μὲν καὶ Εὐκρίτῳ ἐπὶ μιᾶς τραπέζης 
κοινόν, καὶ τὰ παρ᾽ αὑτῷ ἑκάτερον ἐχρῆν λαβεῖν' 
Ζηνοθέμιδι δὲ τῷ Στωϊκῷ καὶ Ἕρμωνι τῷ Ἔπι- 
κουρείῳ ὁμοίως κοινὸν καὶ τούτοις" εἶτα ἑξῆς 
Κλεοδήμῳ καὶ ϊωνι, μεθ᾽ οὺὗς τῷ νυμφίῳ καὶ 
ἐμοί, τῷ Διφίλῳ δὲ τὰ ἀμφοῖν, ὄ γὰρ Ζήνων 
ἀπεληλύθει. καὶ μέμνησό μοι τούτων, ὦ Φίλων, 
διότι δή ἐστί τιῖϊ ἐν αὐτοῖς χρήσιμον ἐς τὸν λόγον. 

Δ σι ΒΟΚΙΚοΥῦ : καὶ ΜΗΆΒ. οχοϊδοα ὈΥ ΕὙΣύζβοϑ. 
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οη {πα στουπά, θυΐ {Π6 5ἷανα οἰυπρ ἴο Ὁ βίου! ν δά 
ἀϊὰα ποὺ Ἰοὺ ἶη. ““Βτγᾶνο, Ο]θοαδιημβ,᾽ 5δἱα Ηδγτοη; 
“16 ὲ {πϑηλ 61} ΨὮΥ ὑμ6ν ἱηνείρῃ αραϊηβδῦ Ρ] ΑΒ Γα 
ΒΘ ΤΠΕΥ ὑπδιηβοῖγεβ νγαηῦ ἴὸ ἢᾶνα τηογα οὗ ἰδ [ΠδΔῃ 
[Π6 γοϑὺ οὗ τδηκί πα. “Νο,᾽ 5814 Ζεῃούμοιβ, “ υΐ 
4Ὧο γου, ΟἸεοάδηημϑ, δὰν ΨΥ γοὺ ΠΟ]α ὑπαῦ ψνεδ] ἢ 18 
ἱπηρογίδηϊ. “Φ“Νο, ὑμαὺ ἰ8 ἔογῦ γοὰ ἴο ἀο! ΤῊϊΪ5 
νγεηῦ ΟἹ ΤῸΓ ἃ Ἰοῃρ ψνὮ1]6, Ὁ} Ιοη, θα παϊηρ ἔογνναγα 
ἴο πλᾶ]τα Πἰγηβ6] τόσα οοηβρίουουβ, 5814 : ““ Βἴορ, πὰ 
1 γοὺ ψίβἢ 11 Ψ1] ρὰυὺ Ὀεοΐοσαε γοὺ ἃ ἴορὶς ἴοσ ἃ 
αἸβουβδίοη νψοσΐῃνυ οὗ ὑπ6 ργαβϑεπὺ ἔδϑίαὶ ἄδυ, 8ἃπα γοιὺ 
5}4}1 (411. δῃα Ἰἰβῦθη ποὺ δ αὐδιτο! ηρ, ΕΧΔΟΌ 88 
ἴῃ ΟΌἿἹ Ρ]αῖο᾽ 5 οἶτοϊθ, θα τηοϑὺ οὗ {ῃ6 {ἰὴθ ννᾶβ 
ραβϑβεα ἴῃ αἰβουββίοη. Α11 τς συοϑὺβ δρρὶδυαεᾶ, 
Ἔβρθο οί ν Αγιβίδθηδῖιβ δηαὰ Εμπογϊαβ, γῆο Πορεα δἵ 
Ιβαδὺ ἴο 4ο ἄνγὰὺ ψἱἢ ὑμ6 ὑπρ᾽θαβδηΐζηθθβ ἰῃ {παῖ 
ΨΥ. Ατβίδεποϊυβ ψϑηῦ 80 κΚ ἴο ἢΐβ8 ονῃ Ρ]8ς6, 
ὑγυδεπρ ὑπαῦ ρεδος ἢδα θδϑεδὴ τηδάβ, δῃηᾶ αὖ {πε βϑτὴηθ 
ἔθ ψγῈ ΨΈΥΘ βευνεα ψτἢ ννμαῦ ὑπ ο94}} {με ““ΕᾺ]]} 
πον ᾽᾿--ἃ Ὀἰγὰ δρίεοθ, Ῥοδιβ ἤθββ ἢ δῃὰ ἢιδγθ᾽ 5, 
ὈγΟΣ Θα ἢ5ἢ, βϑβϑδιῃθ-οαῖοβ δηα 5υνδοϊηραίβ; 4}} οὗ 
ψ]οἢ γοὺ Πα ᾿ἰοᾶνα ἴο ΟΔΥΤΎ ἅννᾶγ. ΤΠΘΥ αἹα ποῖ 
Ρυΐ ἃ βεραγαῖε ὑγὰν ἰῃ ἔγοηϊν οὗ δδοὴ οἵ υ8, μυΐ 
Αγιϑίδεποῖυβ δηα Ἐπιουϊΐαβ ἢδα {πα ῖγβ ᾿οροῦθοῦ οὴ ἃ 
βίηρ]α [8 0]6, ἀπα δδοὴ νγὰβ ἴὸ ἴδκε νῇμδαῦ ννγὰβ οἡ ἢ Ϊ8 
5Βἷ4ά6. ἴῃ ᾿1Ξ6 τηϑηηεῦ Ζεπούποιηἷβ ὑμῈ ϑἴοϊς δᾶ 
Ηεγοη πε ΕΡίουγοδη δᾶ ὑπεὶτβ ὑορσεῦπεου, αμα ἔπε 
ΟἸεοάσιμιβ δα [οῃ, ψγῆο οδπλα ποχῦ, δια δου ὑἤοτὴ 
Πμ6 Ἀγ δργοοῦῃ πα τηγβοὶῦ; ὈΙρΡμΠ]υ5, Ποννενοὺ, μδα 
ὕνγο ρου οηβ 5εῦ Ὀθεΐοσε ἢΐμη, ἃ5 Ζέηο ἢδΔα φσοῃξς ΔΥΝΔΥ͂. 
Βδιμθ ΡῈ. 8}1] ἰΠῖ5, ΡΏΠο, ρ]6α86, θεδοδιιβ8 4 ἰδ οὗ 
ἱπηρογΐδηοα ἔῸΓ ΤΥ 5[ΟΥῪ. 

451 



ΤΗΕ ΟΒΚΒ ΟΕ ΤύοσαὰνΝ 

ΦΙΛΩΝ 
Μεμνήσομαι δή. 

ΛΥΚΙΝΟΣ 
Ὁ τοίνυν Ἴων, { Πρῶτος οὖν ἄρχομαι," ἔφη, 39 

“εἰ δοκεῖ." καὶ μικρὸν ἐπισχών, " Ἐχρῆν μὲν 
ἴσως, ̓  ἔφη, “τοιούτων ἀνδρῶν παρόντων περὶ ἰδεῶν 
τε καὶ ἀσωμάτων͵ εἰπεῖν καὶ ψυχῆς ἀθανασίας" 
ἵνα δὲ μὴ ἀντιλέγωσί μοι ὁπόσοι μὴ κατὰ ταὐτὰ 
φιλοσοφοῦσι, περὶ γάμων ἐρῶ τὰ εἰκότα. τὸ 
μὲν οὖν ἄριστον ἦν μὴ δεῖσθαι γάμων, ἀλλὰ 
πειθομένους Πλάτωνι καὶ Σωκράτει παιδεραστεῖν" 
μόνοι, γοῦν οἱ τοιοῦτοι ἀποτελεσθεῖεν ἂν πρὸς 
ἀρετήν' εἰ δὲ δεῖ καὶ γυναικείου γάμου, κατὰ τὰ 
Πλάτωνι δοκοῦντα κοινὰς εἶναι ἐχρῆν ὃ τὰς γυναῖ- 
κας, ὡς ἔξω ζήλου εἴημεν." 

Γέλως ἐπὶ τούτοις ἐγένετο ὡς οὐκ ἐν καιρῷ 40 
λεγομένοις. Διονυσόδωρος δέ, ἐξ Παῦσαι," ἔφη, 
ὰ βαρβαρικὰ ἡμῖν ἄδων, ποῦ γὰρ ἂν εὑρίσκοιμεν 
τὸν ζῆλον ἐπὶ τούτου καὶ παρὰ τίνι ; " “ Καὶ σὺ 
γὰρ φθέγγῃ, κάθαρμα ;" εἶπεν ὁ Ἴων, καὶ 
Διονυσόδωρος ἀντελοιδορεῖτο τὰ εἰκότα. ἀλλ᾽ ὁ 
γραμματικὸς Ἱστιαῖος ὁ ὁ βέλτιστος, “Παύσασθε," 
ἐ “ ἐγὼ γὰρ ὑμῖν ἐπιθαλάμιον ἀ ἀναγνώσομαι." 
καὶ ἀρξάμενος ἀνεγίνωσκεν. ἣν γὰρ ταῦτα, εἴ γε 41 
μέμνημαι, τὰ ἐλεγεῖα" 

Ἢ οἴη ποτ᾽ ἄρ᾽ ἥἦγ᾽ 5 ̓ Αρισταινέτου ἐν 
μεγάροισι 

δῖα Κλεανθὶς ἄνασσ᾽ ἐτρέφετ᾽ ἐνδυκέως, 

1 ταὐτὰ νυΐϊρ : ταῦτα ΜΆ Ν.. 
ὯὌτ ἐχρῆν ἀὰ ὅουϊ : ἐκείνων ΜΝ. 

8 ὁ Ἴων δομαΐον, ΒΕΚΙΚὸΡ : οἶμαι Μ85Ν. 
4 κρ' ἤγ᾽ ΜΝ. : ἄρ᾽ Ἀϊμαοτέ. 
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ΡΗΙ:Ὸ 
Ι 5}.4}}] γοιῃθιηῦου, οὗ οουγβα. 

"γον 
ΝΝΕΙ], Ιοη 8414 : “ὙΠδη 1 ν}}} Ὀερίη ἄγε, 1 γοὺ 

πκε; Ἀπ αἴδεσ ἃ ΗὉ0]6 Ρϑυβε: “Ῥεουθδρ5 ὙΠΠΕ ταθὴ οὗ 
ΒΌΘΗ αἰδυϊποϊίου ἤδσα γα ουρῆϊῦ ἴο ἰ41Κ οὗ “4685 δῃηὰ 
ἱποοῦροῦθαὶ δαὐ 168 δηα ὑΠ6 ᾿πητοσ δ! γ οὗ {πε 508] ; 
Ὀυΐ ἴῃ ογάθν ὑπαῦ 1 τᾶν ποῦ θὲ οοπίγδαϊοϊεα ὈΥ 4]] 
ἴποϑὲ ψῆὴο δῖα ποῖ οὗ {Π6 586 6] δῇ ἴῃ ΡὨΠ]ΟΒΟΡὮΥ, 
1 5Π4}1} ἴακε πε τορὶς οὗ τρδυτῖαρὲ δΔηα 880 ψγνῆδὶ ἰ5 
διτίηρ. [ἢ νεγα θεοϑῦ ποῦ ἴο πϑϑᾶ τηδιγίαρσθ, θαΐ ἴο 
ἔο!]ον Ρ]αῖο δπὰ ϑοογαῖθβ δῃα "ὲ σοηϊθηῦ ν τ {π|6 ηα- 
88ῃ1Ρ : δὖ 41} ενεηΐβ ΟὨΪῪ βοἢ 858 ὕΠΕ6Υ σοδῃ αὐΐαΐῃ ρεῚ- 
Γεούϊοι ἴῃ νγαθ. Βαΐ 1 νὰ τωυβδῦ τ ΔΊΤΎ, νὰ 5μου]α 
ἢδᾶνα ΟΥ̓ ψνῖνο 8 ἰῃ σοιητηομ, ἃ5 Ρ]αἴο ἢ6]4, 80 85 ἴο 6 
ἀενοϊὰ οὗ δηνυ.ν᾽ 

ΤΉ686 ΓΘΙΊΔΥΚΒ σᾳνα τίβα ἴο ἰδυρηϊεν, 85 ὑπουρσῇ 
ἴπΠαγ ψεῖα τηδάς ουΐ οὗ βεάβοη. Βαυΐ Ὠομυβοάογυβ 
814 : ““ Β[ΟΡ γουγ οὐ] Πα 5} Δ ὈΡοσηρ! ΏΕΥα ολη 
πὸ ψογα ΘηνΥ 6 ἔουπα ἴῃ {Πᾶΐ 561Π86, 8Δη6 ἰῃ νψνῆδῖ 
δυΐπον δ᾿ 1 “αι, ἀο γοὰ ἀδῇαὲ ὀρθὴ γοῦν τηουΐῇ, 
γοῦ βουτῃ οὗ [Π6 δύῃ ἢ 5814 Ιοῃ, δπα 1) ΟΠ ΒΟΔΟΓΙῚΒ 
Ὀαρδῃ ἴο σῖνε Πίτη ὕδοκ 8 ἀθι56 'ῃπ ὅς ἴοττη. 
Βαΐ {Π6 στδιητηδυίδη Η ἰβυϊαθυβ (βρ]6 50] !) 5816 : 
“ΒἴοΟρΡ, δπὰ [1 νἢ}]}] γεδα γοὺ ἃ. εααΐηρ-5οηρ,., δῃὰ 
Ὀεαρϑη ἴο γεδα,. Τῆδ νϑῦβθβ γε ῦς ὅδεβθ, 11 γϑιροιηθοῦ 
ρῃῦ: 

Ο νβδῦ ἃ τηαϊάδθῃ ἴῃ ἴῃς [415 
Οὐ Αὐϑίδεποῖαβ 

Ηδγῃ ρσϑῃῆῖ]α πυγΐαγα ἢδά, ΟὉΥ αυθθῃ 
ΟἸδαη 5 ρ]οσγίουβ ! 

1 ΤῊΘ γβϑίογϊοίδη οἂΓΡΒ δὺ Ιοῃ ἴοῦ υδίηρ ζῆλος ἰπ [86 Β686 
οὗ ζηλοτυπία, “ ΘΔ] ΟΌΒΥ ἴῃ ἰονο." 
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προὔχουσ᾽ ἀλλάων πασάων παρθενικάων, 

κρέσσων τῆς Κυθέρης ἠδ᾽ ἅμα 1 τῆς “Ἑλένης. 

νυμφίε, καὶ σὺ δὲ χαῖρε, κρατερῶν κράτιστε 
: “ 
ἐφήβων, 

κρέσσων Νιρῆος καὶ Θέτιδος πάϊδος. 

ἄμμες δ᾽ αὖθ᾽ ὑμῖν τοῦτον θαλαμήϊον ὕμνον 
Ν ».. 3 93 ’ ’ 9 

ξυνὸν ἐπ᾿ ἀμφοτέροις πολλάκις ἀσόμεθα. 

Γέλωτος οὖν ἐπὶ τούτοις, ὡς τὸ εἰκός, γενο- 43 
, 3 ’ ΝΜ Ἁ , ’ὔ ΝΜ Ἁ μένου ἀνελέσθαι ἤδη τὰ παρακείμενα ἔδει, καὶ 

3 , ς Ν 3 ’ Ν ἀνείλοντο οἱ περὶ τὸν ᾿Αρισταίνετον καὶ Εἰὔκριτον 
τὴν πρὸ αὑτοῦ ἑκάτερος κἀγὼ τἀμὰ καὶ ὁ Χαιρέας 
ὅσα ἐκείνῳ ἔκειτο καὶ Ἴων ὁμοίως καὶ ὁ Κλεόδη- 

ε ’ὔ ’ ἔοι 
μος. ὁ δὲ Δίφιλος ἠξίου καὶ τὰ τῷ Ζήνωνι δὴ 
ἀπόντι3 παραδοθέντα φέρεσθαι καὶ ἔλεγε μόνῳ 
παρατεθῆναί οἱ αὐτὰ καὶ πρὸς τοὺς διακόνους 
ἐμάχετο, καὶ ἀντέσπων τῆς ὄρνιθος ἐπειλημμένοι 
ν Ν ᾿ς Ν 3 [ή ὥσπερ τὸν Πατρόκλου νεκρὸν ἀνθέλκοντες, καὶ 
τέλος ἐνικήθη καὶ ἀφῆκε πολὺν γέλωτα παρα- 
σχὼν τοῖς συμπόταις, καὶ μάλιστα ἐπεὶ ἠγα- 
νάκτει μετὰ τοῦτο ὡς ἂν τὰ μέγιστα ἠδικημένος. 

Οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν “ἕρμωνα καὶ Ζηνόθεμιν ἅμα 43 
ς 

κατέκειντο, ὥσπερ εἴρηται, ὁ μὲν ὑπεράνω ὁ 
Ζηνόθεμις, ὁ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτόν: παρέκειτο δ᾽ αὐτοῖς τὰ 

Ν ΜΝ ’ὔ Ν 3 3 “ ς 

μὲν ἄλλα πάντα ἴσα, καὶ ἀνείλοντο εἰρηνικῶς" ἡ 

1 ἅμα αυγοῦ : αὖ ΜΆ. 
3 Ἠορϑδίβββὶν οογγυρῦ : κράτιστε τεῶν συνεφήβων Ὠιπαοτῖ. 
ὃ ἀπόντι Ἠδγίηδη, Ἠογνογάθδῃ : ἀπιόντι Μ5δ, 
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ΘΌΡΟΘΥΙΟΥ ἴο ΟἾΠΘΥ τηδ]α 8 
ΑΒ ΙΏΔὴΥ 85 ἴπεσγε ΡῈ, 

ΤΏδη ΑρΡἢτοαϊΐα ρῥγευ 6 
Απμα Ηδε]εϑῃ εκ ἰ8 516. 

Το γου, Ο στοοπι, ἃ στεοϊίπρ' ἴοο, 
Μοβῖ μαμπάβοιῃμβ οὗ γουγ τηδΐθϑβ 

Απα Βδπαβοιμοῦ ἴπδῃ ὑμοβε οὗ ο]α 
Οὗ νδοῖὰ Ηοιμοσ γο]αΐθϑ. 

νΥε υπῖο γου {Π6 βοῃρ γοῦ ἤΘΑΥ 
Νὴ] ἰπρ τερβαΐθαϊ]γ 

Τὸ σο]δργαῖα γοὺν ψεαάϊηρ- Αγ : 
1τ8 τηδάβ ἔον βοΐ γου 8εε !]} 

Τηαὺ οἀυβοα ἃ ᾿ἰαυρῇ, ἃ5. γοι οδῃ ἰτηδρίπα; δηά 
Π6ὴ ἢ νγὰβ ἀἴπια ἴο ἴδε ψηδὺ ννὰβ βεῦ. Ὀθίουα 8. 
Αγ βίδοποῖαβ δπαὰ Ἐμοῦ 8 δὰ ἢ ἴοοῖς ὑΠ6 ρογίίοῃ ἴῃ 
ἔγοῃΐ οὗ Βίγῃ : 1 ἴοοῖκ νῆδῖ ννὰβ τηΐπε δῃα Οἤδουθδβ 
ψηδὺ ννὰβ δεῖ Ὀοΐογε ἢϊτη, δὰ [Ιοῃ δῃᾶ (Ἰ]θοάριηιβ 
61α ΠΠΚεννίβθ. Βιυὺ ὨΙΡΆΙ] 5 νναηῖθα ἴο οΔΥΤῪ οὔ ηοὶ 
ΟΠΪΥ 5 ονὴ Ὀυΐ 411 ὑπαῦ ἢδα Ὀδθη βεσνεα ἔογ Ζεπο, 
ὙΠῸ ννὰϑ ΔΥΔΥ ; ἢ6 5818 ὑμπαῖ [ὃ πδὰ Ῥδϑϑῃ βεεγνϑά 
ἴο Ὠίπη 4]09η6, )ῃὰ ἔουρῃῦ νι [ῃς βεγναηῖβ. ΤΟΥ 
οδυρῃῦ ]ιο]α οὗ {Πς6 γα δπᾶ ἰγθα ἴο ρ0}} ἰδ ἄνγᾶγ 
ἔγοπη δᾶ. }} οὔ ὺ 85 1 [ΠῈγ ψοσὰ τυρρὶπρ αὖ ἴῃς Ὀθοᾶγ 
οἵ Ραΐγοοϊυδβ, ἃπα αὖ ᾿ἰαβῦ ἢδ ννγὰβ θδαΐβη δηὰ ]Ἰεΐ φρο. 
Ης πτιδάβ [6 σοπρϑηυ ἰδυρσῇ ἢΠοαγον, Ἔβρθοία]]ν 
Ὀεδοδυβα ἢὲ νγᾶβ ἱπαϊσηδηΐ δἰγουννασαβ, Ἰυδὺ δ5 1 ἢς 
Δα θεδθη ἀοπα ἴῃς σγοαϊοϑδὺ ροβϑϑι 0] 6 ντοηρ. 

ΗἩεδγοη δπα Ζαμηοιπεμπλβ νοσα ᾿γὶπρ 5116 ὈῪ 5146, 
8ἃ5 ἴ ᾶνὰ 5816, Ζεμπούμοιηϊβ ἄρον δηα Ηδετηοη θεῖον 
ἤπω. ΤῊ Βῆδγεβ βεσνϑα {πεῖ ψοῦα ΔΘ η [04] ἰῃ 4]] 
θυ οπα ρμοϊηῃΐ, δπα πεν Ὀδαρᾶη ἴο ἴακε {μοι 

1 ΤΏο ὑγδμβὶαῦου Β νϑυβίοπ 18 Ῥαευδρβ Ὀϑύνοσ ὕδδηῃ ὑῃ6 
οΥΪ ΣΙ Πδὶ : 10 οου]ὰ ποῦ ὈΘ ψγνοσβϑ. 
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δὲ ὄρνις ἡ πρὸ τοῦ “Ἕρμωνος πιμελεστέρα, οὕτως, 
οἶμαι, τυχόν. ἔδει δὲ καὶ ταύτας ἀναιρεῖσθαι τὴν 
ἑαυτοῦ ἑκάτερον. ἐν τούτῳ τοίνυν ὄ Ζηνόθεμις --- 
καί μοι, ὧ Φίλων, πάνυ πρόσεχε τὸν νοῦν, ὁμοῦ 
γάρ ἐσμεν ἤδη τῷ κεφαλαίῳ τῶν πραχθέντων -- 
ὁ δὲ Ζηνόθεμις, φημί, τὴν παρ᾽ αὑτῷ ἀφεὶς τὴν 
πρὸ τοῦ “Ἕρμωνος ἀνεΐλετο πιοτέραν, ὡς ἔφην, 
οὖσαν ὁ δ᾽ “ἀντεπελάβετο καὶ οὐκ εἴα πλεονεκ- 
τεῖν. βοὴ τὸ ἐπὶ τούτοις, καὶ συμπεσόντες ἔπαιον 
ἀλλήλους ταῖς ὄρνισιν αὐταῖς ἐς τὰ πρόσωπα, 
καὶ τῶν πωγώνων ἐπειλημμένοι ἐπεκαλοῦντο 
βοηθεῖν, ὁ μὲν τὸν Κλεόδημον ὁ Ἕρμων, ὁ δὲ 
Ζηνόθεμις ᾿Αλκιδάμαντα καὶ Δίφιλον, καὶ συνί- 
σταντο οἱ μὲν ὡς τοῦτον, οἱ δ᾽ ὡς ἐκεῖνον πλὴν 
μόνου τοῦ Ἴωνος" ἐκεῖνος δὲ μέσον ἑαυτὸν ἐφι ύλατ- 
τεν. οἱ δ᾽ ἐμάχοντο συμπλακέντες, καὶ ὁ μὲν 
Ζηνόθεμις σκύφον ἀράμενος ἀπὸ τῆς τραπέζης 
κείμενον πρὸ τοῦ ᾿Αρισταινέτου ῥίπτει ἐπὶ τὸν 
Ἕρμωνα, 

κἀκείνου μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἄλλῃ, 
διεῖλε δὲ τοῦ νυμφίου τὸ κρανίον ἐς δύο χρηστῷ 
μάλα καὶ βαθεῖ τῷ τραύματι. βοὴ οὖν παρὰ τῶν 
γυναικῶν ἐγένετο καὶ κατεπήδησαν ἐς τὸ “μεταίχ- 
μιον αἱ πολλαΐ, καὶ μάλιστα ἡ μήτηρ τοῦ μειρα- 
κίου, ἐπεὶ τὸ αἷμα εἶδε' καὶ ἡ νύμφη δὲ ὲ ἀνεπήδησε 
ἀφ πίμι πη περὶ αὐτοῦ. ἐν τοσούτῳ δὲ ὁ ̓ Αλκι- 
ἄμας ἠρίστευσε τῷ Ζηνοθέμιδι συμμαχῶν, καὶ 

πατάξας τῇ βακτηρίᾳ τοῦ Κλεοδήμου μὲν τὸ 
κρανίον, τοῦ Ἕρμωνος δὲ τὴν σιαγόνα ἐπέτριψε 
καὶ τῶν οἰκετῶν ἐνίους βοηθεῖν αὐτοῖς ἐπιχει- 
ροῦντας κατέτρωσεν" οὐ μὴν ἀπετράποντο ἐκεῖνοι, 
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Ρθϑοθαῦγ. Βυΐῖ {Π6 υἱγτά ἰῃ ἤοπὺ οὗ Ηδιτθοη ννὰβ 
Π6 Ρ]ΟχΡΕΟσ, δῦ ὈΥ σἤδποθ, πὸ ἀουῦ. [ἢ {πῇ οᾶ86 
ἴοο Θδοῦ 5μου]αὰ ἤᾶνα ἰδ ἢ ον, μυΐϊ δ᾽ {}})15 
Ἰαπεΐαγε Ζεπούοιηίϑβ-- - ἔο ]ον ΔῈ οἸοβοὶν, ΡΏ1]Ο, [ῸΓ 
ψῈ ἢᾶνθ ΠΟΥ ΓΟΔΟΠΘα ἴῃ6 ογίβὶ8. οὗ ἜἼνεϑηΐβ---Ζεοηο- 
ὑπειηΐβ, 1 βαν, ἰοῦ {Π6 Ὀἱγα Ὀεβ146 Ὠΐτῃ δίοῃμε δῃὰ ργοὸ- ᾿ 
οοθαρα ἴο ἰδκε ῃ6 οὔθ θεΐοσγε Ηδριζθοη, ν ἢ ΐο ἢ ννᾶβ 
ἰαϊῖον, ἃ5 1 ἴᾶνὲ 5818. ΕΗδιηομ, Ποννυϑυ, βοϊζθρα ἰὦ 
4150 δῃα νουἹᾶὰ ποῦ Ἰοὺ ἴῃ θῈ ργεεάγυ. Ὑπμεγεδὶ 
ΠεγῸ νγὰβ ἃ βδῃουῦ: ὑπ6ὺ 16]] οχὰ πᾶ δου] Ηἰΐ 
ΟὨΘ 8ΔηοῦΠ ον ἴῃ ἴῃ6 ἴβοας ψ ἢ ἴῃη6 Οἱγάς, δῃὰ δδοὴ 
σδυρσηῦ [ῃς οὔπεῦ ὈΥ ἴῃς ὑεδαγα πὰ οδ]]οα ον με ]ρ, 
Ηοτηοη ἴο (Ἰδοάριημβ, )ηα Ζοηούοιηΐβ ἴο ΑἸ]οἰ δι 

ἈΠ ὈΙρΡ]υ5. ΤῊΣ ΡῥΒΙΠΟΒΟρΡΘΥβ ἴοοκ 51465, βουηθ 
Ἱ ἢ ΟΠ 6, ἃπΠα βοτὴθ ψ ἢ [Π6 οὔποσ, Ἄχοαρῦ Ιοὴ ἃ]οῃς, 
ψγὴο Καορὺ Ηἰμηβ6] πρδυΐγα], δα ὑπο ρίὶομεά ἴῃ 
δηα ἔουρηῦ. Ζεποιβειηῖβ ρἰοκεα ὑρ ἃ θοΨ] {Π|ὺ ννὰ5 
ου πα ἴ80]6 ἰη ἔγοηῦ οὗ Ατιϑίδεπεῖυβ δηα ἴῆγενν ἰὑ δ 
Ηοετηοῃ, 

Απα ἴτῃ 1 τηϊββθα 86 ννεηῦ ἀποῦθου Αγ ;} 

Ραῦ [ὃ ογδοκοα ὑβθα οὔονῃ οὗ {ῃμ8 ὑυἀαρτοοχῃ, 
ἱπῆϊοϊρσ ἃ ψουπα [πα΄ νγὰβ8 σε πογουβ ἃπα ἀδερ. (οη- 
ΒΘαΌΘΉὮΥ ποτα νγὰ5 8Δἢ ΟὐΟΥΥ ἔγοσῃ πε νοιηθῃ, ἀπά 
τηοϑὺ οὗ ὑπθπὶ βργδηρ ἴο ἴῃς Ὀαΐ}]6- 6], Ἔβρϑοΐ]]ν 
1ῃς 44᾽5 ᾿Ἰηοῦμοῦ ἤθη 8516 88νν ὑΠ6 Ὀ]οοᾶ : δπᾶ {πμῸ6 
Ὀγίαθ 8180 βργύδηρ ἔτοση ΠΟΥ ρΪδοα ἴῃ δἰάυτη ον ΟῚ Ὠΐτη. 
ΜεδηνῈ ΑἸοϊάδιμαβ αἰβυϊ ρα 6 α ὨϊΠ)561Ὲ οα ὑμε 
βίας οὗ Ζεποίμειηϊβ. [1 αγίησ ἀροὺυῦ πω ἢ ἢιΐδ 
βίδῖ, ἢ6 Ὀσόκε ἴῃς Πδ6δα οὗ ΟἸεοάεδιηυβ δπα ἴδε αν οὗ 
ΗἩδεϊθοη, δηα ἢθ αἸ54 0164 βϑνοσαὶ οὗ πΠῸ βογνδηῖΐς 
ψΠὴῸ0 ψΟΥῈ ἰγγίηρ ἴο τεβοὺς βε. Βαῦ {Π6 οΥ̓ΠΘΥ 

᾿ Οὗ, Πα 11, 338. 
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9 9 ς οἵ ’ 3 ΄Ὰ , Ἁ ἀλλ’ ὁ μὲν Κλεόδημος ὀρθῷ τῷ «δακτύλῳ τὸν 
δ Ἁ κ΄ ’ . , Ν Ἁ αι 

ὀφθαλμὸν τοῦ Ζηνοθέμιδος ἐξώρυττε καὶ τὴν ῥῖνα 
« Ἁ 

προσφὺς ἀπέτραγεν, ὁ δὲ “Ἕρμων τὸν Δίφελον 
3. δ ’ ν [ον 7 3 δ΄ ἐπὶ ξυμμαχίαν ἥκοντα τοῦ Ζηνοθέμιδος ἀφῆκεν 
9. 3 » “ δ 3 ’ Ν Ἁ ἐπὶ κεφαλὴν ἀπὸ τοῦ κλιντῆρος. ἐτρώθη δὲ καὶ 
Ἱστιαῖος ὁ γραμματικὸς διαλύειν αὐτοὺς ἐπι- 
χειρῶν, λάξ, οἶμαι, εἰς τοὺς ὀδόντας ὑπὸ τοῦ 
Κλεοδήμου Δίφιλον εἶναι οἰηθέντος. ἔκειτο 

"..1.ε ν . ᾿Ν ς «ὦ ἕξ ᾽ 
γοῦν! ὁ ἄθλιος κατὰ τὸν αὑτοῦ “Ομηρον “ αἷμ 
ἐμέων." πλὴν ταραχῆς γε καὶ δακρύων μεστὰ 
ἦν πάντα. καὶ αἱ μὲν γυναῖκες ἐκώκυον τῷ 
Χαιρέᾳ περιχυθεῖσαι, . . . 2 οἱ δὲ ἄλλοι κατέ- 
παυον. μέγιστον δὲ ἦν ἁπάντων κακῶν ὁ ̓ Αλκει- 

4 3  Ω Ἁ 3 ς Ν" 3 ὔ ἤ δάμας, ἐπεὶ ἅπαξ τὸ καθ᾽ αὑτὸν ἐτρέψατο, παίων 
τὸν προστυχόντα' καὶ πολλοὶ ἄν, εὖ ἴσθι, ἔπεσον 

3 Ἁ ’ Ἁ ’ 5." Ἁ δ εἰ μὴ κατέαξε τὴν βακτηρίαν. ἐγὼ δὲ παρὰ τὸν 
τοῖχον ὀρθὸς ἐφεστὼς ἑώρων ἕκαστα οὐκ ἀνα- 
μιγνὺς ἑαυτὸν ὑπὸ τοῦ “Ἱστιαίου διδαχθείς, ὡς 
ἔστιν ἐπισφαλὲς διαλύειν τὰ τοιαῦτα. Λαπίθας 

4 Ν ΄ ᾽ γ ᾿ εἶδες 3 , οὖν καὶ Κενταύρους εἶπες ἄν, εἰ εἶδες 5 τραπέζας 
ἀνατρεπομένας καὶ αἷμα ἐκκεχυμένον καὶ σκύ- 
φους ῥιπτομένους. 

Τέλος δὲ ὁ ᾿Αλκιδάμας ἀνατρέψας τὸ λυχνίον 
σκότος μέγα ἐποίησε, καὶ τὸ πρᾶγμα, ὧς τὸ εἰκός, 
μακρῷ χαλεπώτερον ἐγεγένητο" καὶ γὰρ οὐ ῥᾳδίως 
εὐπόρησαν φωτὸς ἄλλου, ἀλλὰ πολλὰ ἐπράχθη 
καὶ δεινὰ ἐν τῷ σκότῳ. καὶ ἐπεὶ παρῆν τις λύχνον 

1 γοῦν Α.Μ.Η. : οὖν ΜδΝ. 
3 [δοῦπᾶ Θδγῦζ: οἱ δὲ ἄλλοι οἰκέται ΕὙΪὕΖΒΟΝΘ : οἱ δὲ ἄτρωτοι 

ΒΕΚΚΟΣ. 8 εἶπες ἄν, εἰ εἶδες Οαοτὺζ : εἶδες ἄν ΜΌΝ. 
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5146 αἸΪα ποὺ σίνε ψδὺ, ἴοῦ ΟἸεοαθμιυβ ἢ ἃ 5ῶ 
ἤπρεν σουρεα οαὖ {Π6 ἐγε οὗ Ζεμποιποιηίβ δηα σοῦ Ἠΐτη 
Ὀγ ὉΠ 6 ποβε δῃηᾶ Ὀἱὺ 1ἴ οδῖ, ἢ 116 85 ἔον Ηδύτηομ, ἤθη 
Ὀιρ 5 ννὰβ σομπηΐηρ ἴο ἐῃς βυρροτί οὗ Ζεποιμουιὶς 
ἢ γεν ΐμη Ποδα ἢγδὺ ἔγοιη ὑῃῈ ξουοῃ. Ηἰβυίδθιβ 
{πῸ ρστδιωπλδυῖδηῃ ψΜγὰ5 ΨΟυΠαΘα, ἴοο, ἴῃ ἰγγίηρ ἴο 
βοραγαῖθ ὑμθπη---ἢς νγὰβ Κἰοκαά ἴῃ ὑπ δαῖῃ, 1 ἐπίῃ, 
Ὀγν ΟἸεοάδηγαβ, ψνο ΒΌρροβθα Πΐμη ἴο θὲ ὈΙΡΠ 105. 
Αἴ 411 ἐνεηῦὺβ ὕΠ6 ροοῦ ἔξ! ]ονν νγδ5 Ἰαϊα Ἰονν, “3Ξ νοτηἱ την 
δογα,᾿ 85 ἢΐβ ον ΗοΙΏΕΥ ϑᾶγ5. ΤῆΘ ψΠ0]6 ρΪδοθ, 
Ποννονϑυ, νγ85 [Ὁ]] οὗ ποῖβθ δηα ἴθδγβ, δπα ἴῃς ΨΟΏΘΗ, 

σαϊμεγεα δρουῦ Οἤδοῦθαβ, σα ννδ] ηρ, ψ ἢ1]|6 {Π6 
τεϑὺ οὗ ὕῃ6 θη ψοσα ὑὐγίηρ ἴο αὐυἱεῖ ὑΠίηρθ ἀονη. 
ΑἸοἰἀδιηδβ ννγὰβ ὑῃ6 ργεδίδδυ πυΐϊβδδηοα ἴῃ ἴῃς ψου]ά, 
ἴογυ ἤδη μα Πδά οποὰ τουϊεα ᾿ἷβ ορροπεηΐβ ἢς Ηἰΐ 
ΘνΘΎΡοΟαΥ ὑπαὺ 811 ἴῃ ἢἷβ ψᾶγ. Μϑηγ ψου]ὰ Πᾶνε 
βοπα ἀοψη μεΐογε Ἀΐμα, γοὰ τὰν 06 506, 1 ἢς δα 
ποῦ ὈγΌΚοη ἢ18 βίδα. Αϑ [ῸΓ τηϑ, 1 βϑἵοοα Ὀγ ἐδμθ 
γγ8}} ἃπὰ ψναΐομεα ἴῃς ψἢο]6 ρεγξοτιηδποθ ψιτπουΐ 
ἰακίηρ ρᾶτγῖ ἱπὶ ἰδ, ἴον Ηἰβδευβ δα ἴδυρῇῃῦ τη6 μον 
ΤΊΒΚΥ ἰὑ 15 ἴο ΕῪ ἴο ρᾶγῦ βοῇ ἤρῃϊβθΒ. Υου ψου]Ἱὰ 
ἢᾶνα βαία {πεν νεῖ ΓαρὶΠ8 δηα Οδηΐδυγβ, ἴο 866 
180165 ροίπρ ονεῖῦ, μ]οοᾶ ονίηπρ ἀπά οὰρ5 Ηγίηρ. 

Αὐ Ἰαϑὺ ΑἸοϊάδιηδβ Κηοοκθα ονϑὺῦ πε Ἰαιηρ-5ἴδπά 
86 Ὀγουρῇῃδ οὐ ῥγοΐξουμα ἀδυκηθ85, ἃΠπα ἃ8 γοῦ οδῃ 
ἱπηδρίηθ, ἴΠ6 5ἰζυδίΐοη Ὀδοδηθ ΤᾺΥ ὙγΟΥΒΘ, ἔῸγ ἰδ ννᾶβ 
Ποὺ ΘΑΒΥῪ ἴον ὕῆδιῃ ἴο ρῥγονίἀθ τόσα ᾿ἰρηῦ, 116 ὁ 
{Π6 οΟὔΠαῚ Παπα την αἶγα ἄἀεεάβ νγετα ἄομπεα ἴῃ ἰῃς 
ἀάτκηθθθ. ΏΘη βοπὴθ ὁπ ἤπα]]ν οᾶπὶς ἴῃ ψΊ ἢ ἃ 
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ποτὲ κομίζων, κατελήφθη ᾿Αλκιδάμας μὲν τὴν 
αὐλητρίδα ἀπογυμνῶν καὶ πρὸς βίαν συνενεχ- 
θῆναι αὐτῇ σπουδάζων, Διονυσόδωρος δὲ ἄλλο τι 
γελοῖον ἐφωράθη πεποιηκώς: σκύφος γὰρ ἐξέπεσεν 
3 “" , 3 ἴον Φκ ν᾽ ἐκ τοῦ κόλπου ἔξαναστάντος αὐτοῦ. εἶτ᾽ ἀπολο- 
γούμενος Ἴωνα ἔφη ἀνελόμενον ἐν τῇ ταραχῇ 
δοῦναι αὐτῷ, ὅπως μὴ ἀπόλοιτο, καὶ ὁ Ἴων κηδε- 
μονικῶς ἔλεγε τοῦτο πεποιηκέναι. 
Ἐπὶ τούτοις διελύθη τὸ συμπόσιον τελευτῆσαν 

ἐκ τῶν δακρύων αὖθις ἐς γέλωτα ἐπὶ τῷ ᾿Αλκιδά- 
μαντι καὶ Διονυσοδώρῳ καὶ ἤϊωνι. καὶ οἵ τε τραυ- 
ματίαι φοράδην ἐξεκομίξοντο πονήρως ἔχοντες, 

Ν 7 ς ᾽ὔ ς ’ 2 

καὶ μάλιστα ὁ πρεσβύτης ὁ Ζηνόθεμις ἀμφο- 
τέραις τῇ μὲν τῆς ῥινός, τῇ δὲ τοῦ ὀφθαλμοῦ 
3 ’ “ 3 “ ς 59 3 
ἐπειλημμένος, βοῶν ἀπόλλυσθαι ὑπ᾽ ἀλγηδόνων, 

ὥστε καὶ τὸν “Ερμωνα καίπερ ἐν κακοῖς ὄντα--- 
δύο γὰρ ὀδόντας ἐξεκέκοπτο---ἀντιμαρτύρεσθαι 

’ ε« ’ 4 4 Ζ 4θ ς 3 λέγοντα, “ Μέμνησο μέντοι, ὦ Ζηνόθεμι, ὡς οὐκ 
Σὃ ᾽ ς κ».» Ν ἰ 3) Α « ’ δὲ ἀδιάφορον ἡγῇ τὸν πόνον." καὶ ὁ νυμφίος δὲ 
ἀκεσαμένου τὸ τραῦμα τοῦ Διονίκου ἀπήγετο ἐς 
τὴν οἰκίαν ταινίαις κατειλημένος τὴν κεφαλήν, 
3 Ἁ “» 3 Ἁ 3.43 φ Ἁ ’ὔ 2 ’ ἐπὶ τὸ ζεῦγος ἀνατεθεὶς ἐφ᾽ οὗ τὴν νύμφην ἀπάξειν 
ΝΜ Ἁ ς ΝΥ Ἁ ’ ε ’ ἔμελλε, πικροὺς ὁ ἄθλιος τοὺς γάμους ἑορτάσας" 

“ “ λ καὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁ Διόνικος ἐπεμελεῖτο δὴ τὰ 
δυνατά, καὶ καθευδήσοντες ἀπήγοντο ἐμοῦντες οἱ 
πολλοὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς. ὁ μέντοι ᾿Αλκιδάμας αὐτοῦ 
Ν » ν ἢ ΄, 2 » Ν Υ̓ ἔμεινεν: οὐ γὰρ ἠδυνήθησαν ἐκβαλεῖν τὸν ἄνδρα, 
2 [2 Ν ς Ἁ 3 “ ’ 

ἐπεὶ ἅπαξ καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης 
πλαγίως ἐκάθευδε, ; 
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ΤΗΕ, ΟΑΒΟΌΘΒΑΙ, ΟΝ ΤΗῈ ΤΑΡΙΤΗΘΒ 

Ἰάτηρ, ΑἸοἰἀδτηας νγὰβ σαυρηῦ εἰσ ρρίηρ ὕμε ἤασϊε-ρὶν] 
ἉΠΔ ἰὐγίηῃρ ἴο γτανίϑηῃ ἢδῦ, ψῃ1Π6 ΟΠ γβοάογαβ 
νγὰ5 ουπα ἴο πᾶνε ἀομα βοπιδιῃϊηρ εἶδε ὑμαὺ νγᾶβ 
τ ἀἸου]ουβ, ῸΓ 85 ἢ6 σοῦ ὑὕρ ἃ ον] ξ6}}] ουῦ οὗ {Π68 
[0145 οὗ ἢΐβ οἴοαϊς. ΤΏδη ὈΥ νᾶ οὗ οἰδαγίπρ' Πἰπι56 1} 
᾿χῈ βαἱα ὑμαὺ Ιοὴ δά ρίοϊκεα [Ὁ ὕρ ἴῃ πε οοηξιϑίοι 
ΔΩ ὨΔα ρσίνοῃ ἰὉ ἴο ΐπ), 80 ἐπαῦ ἰδ πιὶρσῃῦ ποῖ σοὶ 
Ἰοβῦ ; ἃπα Ιοῃ οοηϑίθγαΐθὶν οαἰα ὑμαῦ ἢῈ Πδα ἀομθ 
80. 

ΤΠεγθαροι ἐπα ἀϊπποι-ραγῦ τόκα ἃρ. Αἴεν ἴμ6 

ἰθαγβ, ἰῦ δα δμαδα ἴῃ ἃ παν θυϊδϑῖ οὗ ἰδυ ρου ὌναΓ 
ΑἸΙοἰἀδηγαβ, ΠΟ γβοάοσιϑ 8ἃηα ἴοη. Τπὲ νουπαεα 

ΤΏΘῊ ὙΓΕΓῈ ΟΑΥΤΙΘα ΑΥΑΥ [ἢ ΒΟΙΤῪ Πρῃα! οη, Θβρθοίδ}]} 
16 ὁ] τηδῃ Ζεποίμοιη δ, νο δα οὔθ Πδηᾶ οἱ ἢ 85 

ΠΟΒ6 8π4α {Π6 Οὔ ΠΟΥ ΟἹ Ηΐβ αγΥῈ δηα νγὰβ βῃουζίὶπρ' ἰῃαΐ 
ἢ ννᾶ8 αἀγίῃρ ψ ἢ ραΐπ, 50 ὑπαὶ Ηδυτηοη, ἴῃ βρῖῖε οὗ 
ἢ5. οὐ 586 ΗΠΙρΗΐ (ἴῸΣ ἢῈ δὰ δα. ὕνο ἰδεεῖῃ 
Κποοκαα οὔ) ο4116α αὐϊεπίίοῃ ἴο 1 ἃπα 581α : “ “8 
ΤΟΙΩΘΙΏΡΘΥ, Ζεμπούποιμηϊς, ὑμαῦ γου 40 ΘΟΠΒ1 ΘΓ ρμαΐη οὗ 

ΒΟΠῚΘ ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘ, ΔΘ Σ 411} Τῆς ὑτίάδρστόομι, δἵτου 
ἢ5 ψουπα Πδα θδθῃ ἀγεββεα Ὀγ ϑἱοπίουβ, νγ85 ἴἌ Κθὴ 
Ποὴθ ψ ἢ ἢἷἰβ ἤοδα ψυαρροα ἴῃ απμάαροβ, ἀπ ὑπ 6 
οδΥτίασα ἴῃ  Ποἢ ἢς δα ἀχρθοϊθα ἴο ἴδ]κα ἄνγᾶὺ ἢ 8 
ὑγίας ; ἰὃ ννὰβ ἃ Ὀἱζῖον νψεαάϊηρ πα΄ Π6 σο]ορταϊθα, 

ῬοοΥ ἔθ] ον ἢ Α5 ἴον {Πδ τοϑβῦ, ]οηΐουβ αἰα πὸ μεβϑὶ 
ἢς οοὐ]Ἱὰ ἔον δῖ πὰ ἴθαυ ψγατα ἰάκϑη οἵ, ἴο Ὀεά, 
τηοϑὺ οὗ ἔπ ϑῖὰ νοχαἱπρ; ἰῃ ἢ 6 οἴγεεῖβ. Βαΐ ΑἸοϊἀδγηδ5 
βίαγοα τἱρῆηῦ ποτα, ον ἴΠδῪ σου]Ἱα ποῦ ἴσῃ {Π6 τηδῃ 
ουΐ, οπσα ἢς δα ὑπγοννῃ Πἰ 561} ἀονν ογοβϑννβθ Οἢ 

[86 οουςῇ ἃπα φΌηδ ἴο 8166}. 
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ΤΗΕ ΨΟΚΚΒ ΟΕ ΤΌΟΓΙΑΝ 

Τοῦτό σοι τέλος, ὦ καλὲ Φίλων, ἐγένετο τοῦ 48 
συμποσίου, ἢ ἄμεινον τὸ τραγικὸν ἐκεῖνο ἐπειπεῖν, 

πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 
πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοΐ, 
καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη" 

ἀπροσδόκητα γὰρ ὡς ἀληθῶς ἀπέβη καὶ ταῦτα. 
3 »ἽἍ » Ν 1 4θ0 "ὃ ς 3 3 Ἁ 

ἐκεῖνο γε μὴν᾽ μεμάθηκα ἤδη, ὡς οὐκ ἀσφαλὲς 

ἄπρακτον ὄντα συνεστιᾶσθαι τοιούτοις σοφοῖς. 

1 γε ἐὲἕν ΒΕΚΚΚον, ΠΣ παογῇ: μὴν ποῦ ἴῃ ΜΗΝ. : γε ποῦ ἴῃ 8]] 
Μϑ85. 

ς, Ἔ “έ 
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ΜΙ], ΡΊ]ο, ὑπαὶ νγὰ8 [πε δπὰ οὗ ἴῃς αἰ ππου-ραγίγ: 
ἰδ ψουἹὰ ΡῈ μεΐξζεν, ὑπουρῇ, ἴο βδᾶῪ δ ἴπῸ οἷοβε ἃ5 
ῆεγ ἀο ἴῃ ὑμ6 ρ]αγβ οὗ Ευγίρίά65 : 

[ἢ ΤΩΔΗΥ 5Πδρ685 Δρρθᾶγ [Π6 ρον εῖβ ἅρονθ, 
ΑΠπα Ἰῆϑηγ ὑπίησβ Πα σοαδβ ΒΌΥΡΥΪΒ6 ἃ5 ψ ἢ, 
ὙΝΏΙ116 τῃο56 ννα Ιοοῖκ ἔογῦ αἀο ποῖ Ἵοοπλα δρουΐ.] 

Εογ ἃ]] οὗ 1ἴ, γουῦ Κπονν, νγὰβ αυϊΐα υποχρεοϊεά, ΤῊ ϊ5 
τυ 6ἢ, Πονψανϑυ, 1 ἢδνα δὺ Ἰαϑὶ ἰθασηθά, ὑπαὶ ἰΐ ἰ5 ποῖ 
βδίβ ΤῸΓ ἃ τὴδῃ οὗ ρεᾶσθα ἴο ἀΐπε ψἱῦ ἢ Τ6η 50 
Ιβραυπθά. 

1 ΤΏΘΒα ᾿ἴπθ8 ΟΟΟΌ δὖὺῇ {ῃθ οἷοβα οὗ {π6 Ἂἀοοβίϊβ, 186 
Αἀπαγογιασῆε, (6 βαεσεῖας ἀπα ὑμ6 Ποίοη, δια, νυ Ὁ} ἃ δ] συ 
οἤδηρθ, ἴῃ 86 Μᾷεώρα. 
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8837, 867 ποῖδ 

Ἡδεδβίοάα, 827, 371 ποίο, 481 
ἩοΟΘΙΏΟΟΙΪΘΒ, 435 
Ἡΐοστο, Κίηρς οἱ ἥνσγδουβο, ἀἰθὰ 216 

Β.Ο., 229 . 
ἩΪΘΓΟΉντΒ οὗ Οαγαΐδ, 281, 239 

ΗΙΡΡΙΑΒ, 838-46 
ἩΪΡΡΟΟΙΙ468, 69 
ἩΡΡοογαΐοβ οὗ ΟὐὉΒ, οὐγοζ 460-857 

Β.0., 811 
Ηἱρροϊγίδ, 8138 ποίδ 
ἩΪΡΡοΙνίυΒ, 8389 
Ηρ βἰογαΐθβ, οὗ Ατηΐβοηῦχη, 241 
Ἡϊβυϊδουβ, 419 874. 
ΗΌΟΤΏΘΓ, 27, δ7, 67 ποίο8, 69, 71, 87, 

108, 106 ποίο, 117, 119, 135, 139, 
171, 179, 181, 187, 219, 225, 251, 
261 ποίδ, 2690, 299 ποίε, 317, 8323, 
895, 827, 828, 339, 341, 878, 
887 ποῖο, 391, 4238 ποίο, 495 ποΐδ. 
18] ποίθ, 439 ποΐδ, 449 ποΐδ, 458. 

Ἡοπογαΐυβ, 165 
Ἡνϑδοϊπύηυθ, 519 
Ἡγάτα, 18 
Ἡνμοῖα, βίαϊαο οἵ, 41 
Ἡνΐδβ, 319 
Ἡνρογοίαθεβ, 167 
Ἡνβρδυβίηθβ, Κίης οὗ ΟἼΔΓΑσχ, 980 

ΙΑ υ 08, 251, 255 ποΐδ 
Ἰαρούυβ, ἃ Τίϊαη, 68 
Τοη, 419 844. 
Ἰορβοη, ΒΟ} ΟἵὗὁἨ ΒΟΡΠΟΟΙ͂ΘΒ, 241 
Ἰβίἄάοσθ ὕπο ΟΠδγβοθηρ, 238 
Ἰβοοζδαΐῖθβ, [δ ΠΊΟῚΒ ἀξεῖο ΟΓΔ͵ΟΓΣ, 

486-888 Β.0., 2341 

Φυβύίηυβ, 281 ποΐδ 

Ταῦάδουβ, 8361 
ΤιδοϊδπΟϊιβ, 261 ποΐδδ᾽ 
1,Αἷβ, ἃ οοἸΘὈγαϊθα οουτχίοβδῃ, 832] 
Ταἴυβ, 361 ποΐδ 
Ἰοροσϑβ, 1ὅ 
Τοῖο, 439 
Τϑυσοΐῃθα, ἃ ΠηΔΥΐη6 χοάά685, 841 
Τλιοίΐδῃ, 338 
Ἰλιου 8, 1,. Τ]οϊπΐυΒ, 286 
ΤΙ ΟΠ, 418 844. 
ΤουγυΒ, 243, 819. 
1, γ8ῖδβ, βοὴ οὗ Οδρῆδιυθ, ὅπη Αὐὐὶςο 

ογδίοσ, 458-978 Β.0., 181 
Τιγβὶπιδοΐνυβ, 860-281 Β.0., 281 

Μαβϑίηἶβθα, Κίηρσ οὗ Νυτηϊαΐα, 998-- 
148 Β.0., 288 

Μροάθα, 205 
Μράυβϑ, 201 δ. 
Μοίθδροσ, 443 
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ΙΝΌΕΧ 

Μομποίδυβ, δ7 μοίδ, 89, 811, 829, 848 
ΜΟΙΪΡΡΟΒ, 411 ποίε 
Μ|ο οὗ Οτοΐοῃ, 98.ποΐδ 
ΜΙΙυΔά685, νἱοῦοῦ οὗὐ Μαγδαίῃοῃ, 490 

Β.6., 391 
ΜΙΠΟΒ, 11 
ΜΙΓγίἀδίοβ, Κίπρ οἵ Ροπίυβ, 233 
ΜΟΙ, οὐ οἵ ΤΏΟΟΘΚΘΟΓΥ, 59, 131 
Μυϊΐᾳ (Ξ ΕἸν), 91, 98 

Ναγοίββιιβ, 819 
ΝΑΤΙΥΕ ΠΑΝ, ΜΥ, 909--219 
ΝΑΙ Ἶυ8᾽, 838 574. 
Νοβίοσ, 295, 819 
---ἩἬἩ οὗ Ταγβυβ, 289 
ΝΊΘΒΙΝΥΒ, 97--189 
Νυμλα Ῥοιηρὶΐι5, βοοοηἃ Κίης οὗ 

Ἐομπηθ, 227 

ΟΟΤΟΘΕΝΑΒΙΑΝΒ, 221-945 
Οάνββουβ, 67 ποίο, 1109, 208 84., 219 

ποίρ, 251, 817, 82δ, 841 8ᾳ., 389 
ποίεε 

Οεαΐριι8 αἱ Οοἴοπιδ, 248 
Οϑῆθυβ, Κὶπα οὗ Οδϊνάομ, ἔδίῃου 

οὗ ΜοΙθαροσ, 4839 
Οσιηΐοβ (ΗΘ .801608), 6 
Ομποδβίογίίυβ, 2838 
Οτίου, 208 

Ῥαϊδιηθᾶρθ, 20, 819, 889, 401 
ῬΔΙΩΙΏΘΗΘΒ, 487 
δῇ, δ1 8. 
Ῥαγίβ, 449 ποίο 
Ῥαΐγοο!υβ, 455 
Ῥοὶγ που, 411 ποίδ 
Ῥεβίϑυβ, 449 ᾿ 
ῬΘΙΟΡΒ, ἤουβο οὗ, 361 
ῬΘΏΘΙΟΡΘ, 838, 8348 
Ῥογάϊΐοοδϑ, 238 
Ῥογορτίηυβ Ῥτγοΐθυβ, 157 
Ῥογίδπάογ, ὑγτδηῦ οἱ Οογίη ἢ ἴγοτλ 
625-88 Β.6., 819 

ῬΟΣΟΪοβ, 107 ποΐδ 
ῬοΟΣΊΊαυδ, 17 86. 
ῬΟΙΒΘΊΒ, 201 80. 
Ῥοίγοπίυβ, 129 ποΐθ 
ῬΡηδράσα, ἀδυρηΐοσ οἵὗὐ Μίηοβ δηὰ 

ψν]ὶο οὗ ΤὭσβοιΒβ, 318, 8589 
Ῥηδοάσγιυβ οὗ Μυττηϊηυβ, 181 
Ῥῃδδίῃοῃ, 75, 268, 269 δ0ᾳ. 
ῬΗΑΙΙΑΒΙΒ, ὑντδηῦ οὗὐ Αμγὶ ΟΠ 1}, 

ὈΓΟΎΘΕΡΙΑΙ ἴοι ἷϑ στυρὶν, 1-81: 

470 

ῬὨρϑΙΐυΒ, ἰδπηουβ ταϊηβῦσοὶ οὐ [06 
Οὐνδϑον, 195 ᾿ 

Ῥηογθουάδβ [6 βυγίδῃ, ΘδΥν αἸΘΟΚ 
ῬΠΙΟΒΟΡΏὮΏΒΡ, Π. 544 Β.6., 239 

ἘΠΗΡΠΙΟΝ; οοχηΐο ρΡοθῦ, . 880 Β 06., 
» 

Ῥῃϊούδοσυβ, 231 
ῬΏΣΙΡ, 229 
ῬΏΪΟο, 418 94ᾳ. 
Ῥηΐϊοχοηυβ, 377 
Ῥῃηοοίοη, Αὐποηΐδη ζΘΏΘΓΔῚ] 8ῃηὰ 

βύδίθβιηδη, 402--317 Β.Ο., 819 
ῬΠΟΟνΠᾶΘΒ, 871 ποίδ 
Ῥῃούϊυβ, 251 ποΐθ 
Ρίηάδαγ, 43, 431 
Ριυΐϊδουβ οὗ Μγυΐοπο (ἀρὰ 669 

Β.0.), 237 
ῬιούουΒ, 871 ποίο 
Ρἰυγοσδιηρίοβ, 3927 
ΡΙαΐο, 89, 158, 161, 181 ποίο, 239, 

251 ποίΐδ, 3521, 851 874ᾳ. 
ῬΟΙΌΧ, 819 ποίξ 
ῬοΟΙΨΌΐυΒ, 501 οὗἩ Τ γοοτέδβ, Ὠϊβύοσίϑῃ, 

οἵἴγοα 204--125 Β'6., 163, 241 
Ῥοϊγάθιιοθβ, ἃ βανθ, 157, 161 
ῬΟΙΨΡΥΘΡΟΙ, 483 
ῬοΙγχοηδ, 111 
Ῥοθβοίάοῃ, 131 ποίδ 
Ῥοβίαοπίυβ οὗ ΑΡδηΐδ, (ὈΌΓ οἷγοα 

185 Β.6.), 287 
Ῥοΐδιῃο, 8 γηοίογίοίδῃ, 241 
Ῥτγοθύῃϑ, Ὠυβοδηά οὐ Αηΐοΐα, 387 
ΤΤΘΙΘΩΥ Αὐ]οῦοθ (ἀϊοὰ 5861 Β8Β.0.), 

- -- ϑοίογ, βδοὴ οὗ Ἰδρῦβ, Εἰησ 
οὗ Ἐσγνύὺ 823-285 Β.6., 87, 231 

--- ῬΗΙΔαΘΙΡΏυΒ, γορπ. 285-247 
Β.0., 231 

ἩΡῪ Ἰων οι γέρη. 222.--208 Β.6., 

Ῥυϊδάοβ, 201 
Ῥνττῆυ οὗ ΕΡΙΓΟΌΒ, 318-272 Β.6 
ἘΚ ΒΆόγΑΑ, ἢ. δ25 8Β.0., 1δ, 

Ρυίδῃο, 1588 

., 86 
163, 

᾿φυϊπέΠ]υΒ, 293, 245 

ΒοΘΊ]α, 161 
ΒΠδάαδιηδηΐζηυβ, 11, 311 
Βυβηυβ, 169 

ϑαγρϑάομῃ, 269 
βεαϊντίοι, 4838 



ΙΝΌΕΧ 

ΒΟΙΠΟΠΔΓΙΙΒ, 295 4)4., 817 
Βοὶρίο, Ρ. ὅοζγῃ., Αἰγίοδηυβ Δίποτ, 

186-182 Β.0., 938 
ΒοίΓΟΏ, ἃ ἴδιηοιβ ΣΟΌΡΘΓ, βἰδίῃ ὮΓΚ 

ΤΠΟΘΒΘΟΌΒ, 327 
ΒοΣ οπίυβ, 235 
ον πίη, 187 
ΒΟΙΘΏ6, 91 
Βοιουουβ Νίοδύοσ, φέρῃ. 819-980 

Β.σ,, 281 
δοιηοὶθ, 858 ποΐρ 
δθηθοδ, 261 ποίξ 
ΒΟΓΥΗΕ, Τι 5, ΘΟ} Κίπρ οὗὐ ΒΟΙΏΘ, 

ΒΘ Π 5, δ1 “04. 
Βιπιοηϊάθα οὐ Οδθοβ, διηοιβ ἰντὶς 

φοοῦ, αἰρὰ 467 Β.0., 248, 401 
Βιίπαΐσζοοοβ, Κη οὗ Ῥασγίηΐα, 288 
Βίγθηβ, ὑΠ6, 107 
ΞΙΑΝΘΕΚ: Οἡ ποί ὑεὶπρ φιον ἰο 

»ιι 1αὐδὦ ἐπ τΐ, 859--308 
δοογδίοθ, 460-399 Β.0., 147, 169, 

171, 1δ1, 819, 391, 389 
ΒΟΙΟΠ,, ἰδοῦ Θρἰπαἴοσ, εἴγοα 650- 

δῦῷ0 Β.0., 237, 869 
ΒΟΡΠΟΟΙΘΒ, 201, 241, 4839 
δοβίσζαϊιβ, 448 
-----ἕ οὐ Οπϊάν5, ἰαιηουβ δγοὶιίύθοῖ, 

8 
--- (Βθἐ8ς}68), 148 
ϑδίοβίοῃοσιβ οὗ ΗΪπΊοΓα, ἢ. 608 Β.0., 

248, 819 
ϑιτγδίοηίϊοθ, 877 

Τδοϊζυβ, 265 ποΐδ 
ΤΑΓΠΠΗΠΤΗΒ ΒΌΡΟΓΟυΒ, 7 ἢ δηα [δϑὺ 

Κιηρ οὗ Εομηθρ, 227 
ΤΑΓΒΌ5. 239 
ΤΟΙ ΟΠ, 841 
ΤοΟΙο Δ 8, 170 ποίθ, 20ὅ 
ΤΟΙΟΡ μι, 189 
ΤΟ]]ὺΒ, 319 
Ἴογοβ, 23. 
ΤΏ ΔΙο8 οὐ Μιϊοίιβ, [Ιοπὶο ΡὨΪ]οθο- 

ΠΟΥ, σἶγοεα 686-546 Β.0., 85 
297 

ΓΠΔΠΊΣΓΙ8, ὴΟῸ σι ]ουχοα {116 
Μιιθ68 διιᾶ Ἰοϑὺ ἢΪ8 βίρύ, 100 

ΤΠοιπἰβύοοϊθθ, Αὐμοηΐδη βύα θϑηδῃ 
οἵἴγοα 814-449 Β.0., 391 

ΤΠοοαοίΔΒ, 368 
ΤΠοοσοίυ3, 368 ποΐξ 
ΤΠοΙβί(65, 171, 825 
ὙΠοβουβ, 811, 821, 889 ποίδ 
Το 68, 26ὅ ποίδ, 278 ποίε. 

2097 ποΐδ 
ΤΊΡοτίυβ ὕδοβαγ, 42 Β.0.--87 Α.Ὁ., 280 
Τίχτδηοθθ, Κίὶηρ οὗ Αγηηθηΐδ. Γ60Ή. 

9ο6-δὅ Β.0., 285 
----- (816 ἴοι ἩοπλοΥ), 828 
Το οὗ ΤΔΙΟΓΟΙΏΘΏΪΏΙ,, [ιἰβύογ- 

ἴδῃ, οσἴγοας 352-206 Β.6., 229, 289 
Τὶποογαίθϑ, 15 
-- οὗ Ἠοτγδοϊία, 14ῦ 
Τοη οὗ ΑΠΘΩΒ, 386 
ΤΎΓΆΘΙΙΒ, 285 
Τντο, 807 

Ὀσβίθιιβ (Αγοθϑὶδυ8), 165 

ἜΡΠΟΌΓΑΙΟΣ οὗ ΟΠμαϊοοάοῃ, 396-314 
Β.0., 

ΧΟΘΏΟΡΏΔΠΟΒ οἱ ΟΟΪοΟΡἤΏοΙ͵ ἡ. δ20 
Β.Ο., 287 

ΣΧΟΠΟΡΠ 3, 287 
ΣΧΘΏΟΡΠΟΙ, βοὴ οὗ ΟΥ̓ υ5, Ὠἰδβύοσ- 

ἷδῃ, ὈΟΣΏ οἱγοα 444 Β.0,͵ 288 

Ζϑιλοϊχίβ, 319 
Ζθηο, ἰουπμᾶοι οὗ βύοϊο ὈΠΠἸΟΒοΟΡΉν, 

αἶθὰ οἵγοα 260 Β.0.. 168, 297, 417 

17 δηη. 
ΦεθΟΠΟΙν, στδιητηδγζίδῃι, ἥ, 208 

ΖΟΠοΙΠοιηΐϑ, 419 84. 
Ζουβ, δ8 ποί», 269 
ΖΟΡΥΤΌΒ, 441 
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Ἐιοηάπῦὺ ΟἾΑΥ ΑΝῸ ΒΌΝ5, ΤΥ ΜΊΤΕΙ,, 

ΒΓ ΝΒ ΊΟΚ ΒΥΠΕΕΥ, ΒΓΑΜΡΟῊΠ ΒΊΒΕΣΕΤ, 8. 

ΔΝῸ ΒΌΝΟΑΥ, βύξεοι,κ. 



ΤΗΝ [ΟΕΒ 

ΟΙΑΘΘΙΟΑΙ, Τ]ΒΚΑΒΥ 
Ἐνιτεὺ ΒΥ Τ᾿ ἙΕ᾿Ὸ ΡΑΟΕ, ΜΑ.ΑΑ., αν ὟὟ. Η. Ὁ. ΚΟΥΞΘΕ, [αὐτὶ Ὁ. 

Α 5ΕΚΙΕΒ5 ΟΕ ΟΒΕΕΚ ΑΝῸ ΓΙΑΤῚΝ ΤΕΧΊΤΘΒ 

ἌΙἊΙΤΗ ΤἈΑΛΑΝΟΘΙΑΤΙΟΝΒ ΙΝΤΟΕΝΟΙΙΒΗ ΟΝ 

ΤΗΕ ΟΡΡΟΒΘΙΤῈ ΡΑΟΕῈ ΒΥ ΓΤΕΔΌΙΝΟ ΘΟΗΟΙΔᾺΡ 

ἘσαΑρ. ὅνο. 

Ῥγίεθ τ: πὶ ἐπ εἱοίῥ, οΥ 6: 64 ποὶ ἐπ ἐξαιθγ 

φ 

Δ ΙΙΘΊΤ ΟΕ ΤῊΕ νΝΟΠΌΜῈ 

ΕἸΚΘΒΊ ὙΜΨΜΈΝΤΥ 

ἈἈεαάνγ ἱμ δεριοηηδοῦ 1012 

ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΟΙΙΟ ἙΑΤΗΈΕ ΚΒ, ἰγδηβίαϊεά ὉγῪ Κίτδορρ [μαΐε, οὗ 
τῆς ἴίνεγθιν οὗ μεγάεη. 2 νοϊιηχεδ, Ψοϊυπηε], ϑερίεσθετγ. 
[Ψοίυπιε Π1, Νονεῦθετγ. 

ΤΗΕ ΓΟΝΕΈΕΒΘΙΟΝΘ ΟΕ 51. ΑὔὐΟΌΞΚΤΙΝΕ, ὑτγαηδιαῖεά ᾿γῪ 
Ὅν. Ῥηαῖῖε (1631). 2 νο]υπ68. 

ΕΟΆΙΡΙΏΕΒ, ἰγδηβὶαϊεά ὃγ Α. 5. αν, οὔ τῆς {}πἰνετϑῖι οὗ οη ἀοπη, 
4 νοϊυτγς8. ΨΜοίϊμηλε 1, ΙΡΒΙρεηεῖα αἱ 4}{2-- ΒΒ 65ι15--Η ουρα 
--ΤΒε Βαυρμίετε οὗ ΤἸτογ--- Ηεΐεα : Ψοίυπιλς 11, ΕἸςςοιγα---- 
Οτοβῖε8---Ἰρὶρεπεῖα ἰὴ Τδυτίοδ---Απαάσοηχᾶοδε---Ογο]ορ5. 

ΡΗΙΚΟΘΤΆΑΤΟΒ, ΤΗΕ ΜΠΕῈ ΟΕ ΑΡΟΙΚΟΝΙΌΒ ΟΕ ΤΥΑΝΑ, 
ἐγδηϑιαϊεὰ Ὁγ Ε, Ο, (οηγρεαιῖς, οὗ Τὐηϊνεγοιγ ΟΟ]]ερς, Οχίοσγά, 
2 νοϊιπλεδ. 

ῬΕΟΡΕΆΤΙΌΟΘ, ἰγαμϑϊαιεὰ ὃγ Ἡ, Ε, Βυκίεν, οὗ ἰὰς Τὐηίνεγε γ οὗ 
Τοηάοῃ. ἋΣ γοϊυτς. 

ΤΕΒΕΝΟΕ, ετδηβιδίςὰ ὉῪ [ομη ϑαγρεδιηῖ, οὗ Ὑ εβἰπιϊπβῖογ ὅοθοοὶ, 
2 νοϊυηοδ, Ψοϊυμις 1, [Δγ οὗ Απηάγοβ---9 1 - Τογπχοηΐοτ-" 
Ἑυπυςὶ ; Ψοίμπις 11, ῬΒοτγηλίο --- Μοιβετ-ῖ. .1,ανν--- Βτοῖοτῖε, 



Ἀεαάν ἱμ Νουερεδεγ 1912 

ΑΡΟΙΙΟΝΙΌΘΝ ΚΗΟΡΙΣ, ἱγαπεϊδιεά ὃγ Ἀ...Ο, ϑεδίοη, οὗ [εϑὰϑ 
ΟΟ]]ερε, Οδαηχδει σε. ἱ υοϊυπςε. 

ΑΡΡΙΑΝ’5 ΒΟΜΑΝ ΗΙΘΤΟΒΑΥ, ἰτγαηβιαϊεά ὃγ Ηογαςς ἽΜΕϊε, οὗ 
Νενν γοῦῖ, 4 νοϊυηξεβ8. Ὑοϊυπλεβ 1 πὰ 11, 

ΠσΑΤυ. δ, ἐγαπδαῖεὰ ὃγ Ε, Ὑ7. Οοτγηίδη, ψίςε-γονοεῖ οὗ Εἴου 
(οἸϊεξε ; ΤΙΒΌΙ 5, ταπεϊδῖςα ὃγ ]. Ρ. Ῥοεϊραῖε, οὗ τλρ εϑιι 
ὕπίνετοίγ ς : ΡΕΒΨΙΟΙΣΙΜ ΨΕΝΕΆΙΒ, ἐγαπδιδιςεὰ ὃ 1. Ὗ 
Μδεΐκα!!}. σ νοϊυπλα. ᾿ 

ΟἸΙΟΘΕΚΟ᾽ 5 ΚΕΤΤΕΚΘ ΤΟ ΑΤΤΙΟΌῦϑβ, ἰγδηβιδῖεὰ ὃγ Ε. Ο. ὙΠ οῖεάς,. 
οὗ Μακάαδϊδη (ο]]ερε, Οχίοτδ. 4. νοϊυμλεδ. Ψοίυτας 1, 

ΤΌΚΙΑΝ, ιταπείαιεὰ ὃγ Ὑ. Ο, Ὑγτίραι, οὗ Βτγὰ Μαντ Οο]]εβε. 
4 νοϊυπχεβ. Ψοίυμῃςε 1. 

ΚΌΟΘΙΑΝ, ιταηδ]αῖεὰ ὃΥ 4. Μ. Ηδγηου, οἵ Ρχεϊποείοη Ταίϊνεγεϊ γ. 
8 νοΐϊυπηεε, Μοίυμλε 1. 

ΘΟΡΗΟΟΙΕΒ, ἰτγαηβίαίεά ὃῪ Ε. ϑίογῃ οὗ ΤΎΠΙΥ ΟΟἸ]εξς, Οδτ- 
Ὀτίάρε. 2 υτοϊυπιεβ, Ὑοίυτῃς 1, Οεἀΐρυβ ἴῃς Κίηρ---Οεά! ραν 
δῖ (οϊοπιι8---ΑἸτροηῆς. 

ΤΗΕΟΟΘΆΙΤΌΞΒ, ΒΙΟΝ ΑΝῸ ΜΟΒΟΗῦΘ, ἐγδιεαῖεά ὃγ ]. Μ, 
Ἑἀπγοπάδ, οὗ [ε805 (ο]]εξςε) Οδηλδτιάρε, ἋΣ νοϊυπλε, 

ᾧ 

ΕὔΚΤΗΕΒ ΝΟΠΌΜΕΒ ΡΕΟ]ΕΟΤΕ. ΙΝ ΤῊΚ 
ΠΟΕΒ ΟΙἸΑΒΘΙΟΑΙ, ΠΠΒΒΑΒΥ 

᾿ ΟΚΕΕΚ ΑὉΤΗΟΚδ : 
ΑΕΘΟΗΙΝΕΞ, ἰγαροϊδίεὰ ὃν Ὁ, Ὁ. Αἀατηϑ, οὗ ϑαγίαουβ Οο]]εξε. 

2 σνοϊυ τ ς8. 

ΑΡΡΙΑΝ, ἰτγδηβδδῖεά ὃγ Ηογαςος ες, οὗ Νεὲενν Ὑοσκ, Ψοίυπηεθ 
111 απὰ ΙΝ. 

ΑἈΚΙΘΤΟΡΗΑΝΕΒ, ἰγαπδίαϊεὰ ὃγῪ ᾿ Ὑ. Με, οὗ Ἡειναγὰ 
Ὀίνογθιγ. 23. ν ο]υ τ, 68. 

ΑΚΒΙΘΤΟΤΙΕῈΕ, ΤῊΕΞ ΡΟΙΜΙΤΙΟΟ ΑΝ ΤῊΞ ΑΤΗΕΝΙΑΝ 
ΟΟΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ, ἰτγαημϑαίεά ὃ Εάνγαγά (δρρ9, οὗ Ῥεϊῃςεῖοῦ 
ὕαίϊνεγδιγ. ἋΣ ἡολαῖδε; 



ΓΤ ΟΕ ΕὔΚΤΗΕΕ ΝνΝΟΙΓΌΜΈΕΘ . --οηρπρρά 

ΒΘΑΡΗΝΙΚ ΑΝῸ ΟΗΚΟΕ, ἰγαηϑιαϊεά ὃῪ 1. Μ. Εἀπιοηάε, οὗ [εδὺ8 
ΟΟ]]εσε, Οατηδτιἀρε. 1 νοϊι λα. 

ὍΙΟ ΟΑΚ5 15, ἱτγαπδιαϊεά ὃδγ Η. Ο. Ἐοδίεγ (1906), τενίβεά ὃγῪ 
Ἑ. Οδεγ, οὗ Ῥεϊῃοείοη ὕ]ϊνεγο γ. 8.τὙο]υτλςβ. 

ΕἘΠΕΙΡΙΘΕΞΒ, ἰγδηδἰδίεὰ ὉΥ Α. 5. αγ, οὔτῃς ὕαϊ νειν οὗ μοπάοα, 
Μοϊυπιςοδ 111 δηὰ ΙΝ. 

ΟΒΕΕΚ ΓΥΆΕΙΟΒ, ἰγαμϑιδίεὰ ὃ 1. Μ. ἀρόθς ω, οὗ [808 ΟοΙ!εξε; 
Οαρλδεὶάρε. Σ νοϊυτῃς. 

ΚΌΟΘΙΑΝ, εγαπβίδιεἀ ὉῚ Α, Μ. Ηδύχμλου, οὗ ῬΗΒΡΕΙΘΒ Ὁμπίνογοιιγ. 
ψοϊυμηε8 Π1-Χ Π|. 

ΜΑΝΕΤΗΉΟ, ἰιτγαποϊαϊεὰ ὃγ 5. ἀς Εἰςοὶ,. ΟΣ νόϊυτηθ. 

ΜΕΝΑΝΌΘΕΆ, ἰγδηβαῖοά ὃν Ε, Ο. ΑἸ] βοη, οὗ Βτοννῃ ὐηΐϊνεσγδιγ. 
1 νοΐ 6. 

ΡΑΥΟΒΑΝΙΑΒ, ἐγαηδίδῖεά ὃγ Ὗ. Η. 5. 7οπεβ, οἔ 51. Οδιβασγίη ς᾽ 8 
Οοϊϊερς, Ὀαπιδείαρε, ς γοΪΠ168, 

ῬΙ.ΌΤΑΚΟΗ, ΤΥΨΕΙΚΨΕ ΤΙΝΈΒ, ἰγαηϑαῖεά ὃγ Β, Ῥεγγίῃ, οὗ Υ δὶς 
Τμπίνεγειγ. 2. νους. 

ΟΥΙΝΤυΞΚ ΒΜΥΆΝΑΕΤΘ, ἰγδηεϊδίεά ὃν Α. 5. Ὑ71γ,ο [ἂς σαίνες- 
81} οὗ οηάοῃ. ἋΣ νοϊι της. 

ΊΒΑΒΟ, ιγαπεϊαίεά ὃν |. ΚΕ, 8, ὙΒΠΞΟ, οὗὁἨ Οογπςὶ} σπϊνεγοὶγ. 
8 νοϊυηλ68. 

ΤΗΟΥΘΙΡΕ5, ἱγαπδιαϊεὰ ὃγ Ὁ, Ε, δι, οὗ τὰς ὕηίϊνεσοι Ὑ οὗ 
ὙΥΙδοοηδ 5. 2. γοϊυπλεδ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΟΥ̓ΚΟΡΑΕΘΌΙΑ, ἰγδηβ]αῖεὰ ὃῪ γαϊτεν ΜΊ]1οε, οὗ [δε 
Ταϊνογοιγ οὗ Μίβδουσι. 2. νοι ηγς8. 

ΣΑ͂ΤΙΝ ΑΟΤΗΟΚ5 

ΑΡΌΓΕΙΌΘ, ΟΟΙΘῈΝ Α55, ἰγπβαΐεὰ ὃγ Ὗ,, Αἀά!αρίοα (1566), 
τενϊβεὰ ὉΥ 5. Οδδβεῖεε, οὔ Μαράσιεῆς Οο]ὶερε, Οατηδτγίαρε, 
2 νοΪυ 168. 

ΟΔΕΒΑΒ 9 ΟΑΙΟ ΜΑΒΒ, ἰταηβαίςα ὉῪ [ἰευῖ-(οἱ, Ἡ. 1]. 
Ἐάνατγάδ, Ὁ, Β., οὗ Ρεΐεγσῃμουβο, Οδηλδγι ρει 1 νοϊιηλε, 



ΓΠΙΘΤ ΟΕ ΕὔΚΤΗΉΞΒΕ ΝΟΙΓΌΜΕΞ --οπείπερ 

ΟΙΓΕΚΟ, Ὲ ΕΙΝΙΒΌΞΘ, ἐγαμδϊδῖεά ὃν Ἡ. Ἀδοκβδη,, οὗ Οσίϑε᾽β 
ΟοἸϊεσε, Οαπιδειἀρθ. 1 νοϊυταα. 

ὨῈ ΟΕΕΙΟΙΙ5, ἰτγαηβιαϊεὰ ὃγ Ῥαϊτες ΜΊ]εγ, οὗ τε ᾿ὐαΐνεσεῖ 
οὗ ΜΙίβδουγ!, Σ νοϊισηε. 

ἘΑΜΙΠΙΑΆΕΒ, {γαρβιδιεὰ Ὁ Ε. Ο, ΜΙ πϑιεάϊτ, οὗ Μαράδϊ ει 
Οοἰϊερε, Οχίογά, ς νοϊ]υπχδδ. 

ΙΕΤΤΕΚ5 ΤΟ ΑΤΤΙΟῦϑθ, ἰτδηδ]αῖεὰ δγ Ε. Ο, Ὑ ΙΩβεάςξ, οἱ 
ΜΜαράαϊει Ο(οἰϊερε, Οχίστά, Ψοίυμας [1]. 

ἩΟΆΒΑΟΕ, ἘΡΙΘΤΙΚΕΒ ΑΝῸ ΒΑΤΙΆΕΒ, ἐταηβιαιεὰ ὃγ ὟΝ. Ο. Ηδ]ς, 
οὗ ἰὰςε ὕπίνεγθιγ οὗ ΟΒϊςαρο, απὰ Ο. 1. Ηεδπάσίς βου, οὗ Υαὶς 
Ὁμπίνεσϑιγ. ΟΣ νο]η16, 

ΟΌΕ5 ΑΝῸ ἘΡΟΘ ΕΒ, ἱἰγαηϑβϑίαϊεὰ ΒῪῚ (Ὁ, Ε. Βεηπεῖξ, οὗ (ογηςὶ! 
Τυκίνεγδ 7. ΟΣ νοϊυτλςα. 

ῬΙΑῦΤΟϑ, ἱἐσαηβιειεά ΡῪῚ Ῥαὺ] Νίχοω, οὗ Βονἀοίῃ ΟΟ]]εξε. 4 
νΟΪ] 168. 

ΡΕΤΆΟΝΙΤΞ, ἰτδηϑ]αῖεά ὃν Μ. Ηεβεϊτίη ς, οὗ Νεν (ο]ὶερε, Οχίοσγά, 
1 νΟ] 126, 

ΡΙΙΝΥ 5 ΓΕΥΤΤΕᾺΚΘ, Μειϊηχοῖτ᾽ δ ἰγδη 8] ιίοη, γεν  βεὰ, 

ΒΕΝΕΈΟΑ 5. ΤΕἈΑΛΑΟΕΘΡΙΕΒ, ἰταμβίαιεά ὃὉγ Ε, 1. ΜΙΠῸτ, οὗ {δε 
Τῦηϊνογδι ιν οὗ ΟἸλίςαρο. 2. νοϊιπλαδ. 

ΌΕΥΤΟΝΙΌΘ, ἐτγαηβίαίεά ὉγῪ 1. Ο, Ἐοϊ]ῖς, οἵ τὰς σηίνετσοι . οὗ 
ῬεθηΒΥ νΔη1ᾶ. 2. νοὶ 168, 

ΤΑΟΙΤῦϑβ, ὈΙΑΙΟσῦϑθ, ἐταμβιαίεά ὃν . Ῥεῖεγεου, οὗ ΜΟΟΙΙ 
πίνετε : ΟΕΕΜΑΝΙΑ ΑΝῸ ΑΟΆΚΕΙΟΟΙΚΑ, ἰγδπβιαϊεά ΒΥ 
Μαδυτίος Ηυζζου, οὗ τὰς [ηϊνοτει οὗ Τοσγοηῖο, ἱ γοϊυπλο. 

ΨΙΆΟΙ],, ἐγδηβατεὰ ὃν Η. Ἐ, Ἑαϊσοϊουρῃ, οὗ ϑδιαιμέογά Ἰὐηϊνεγεῖγ. 
2 νυ λ68. 

μὰ Ῥγορεοίες ὁπ αῤῥἠεσηοη, 

Νοτε : ὕὕμάεν ἴπς τ[|ὲ δοίη ογ Μίμ4, Ὧτ. Ἀουβε ἢ88 
υυσι ται Δἢ Ἔ558 7 ΟἹ ἴῃ δαάνδηΐϊδρες ἴο θεὲ ραϊπεά Ὀγ κτυάν οὗ 
τς ΟἸϑϑῖοβ. 1{ νν07.}}} Ὀς ξογνναγάεα ροϑῖ- γεε οῇ δρρ]]ςδίϊοῃ. 

ᾧ 

ΓΚΟΝΏΌΟΝ : ΜΨΊΚΕΙΑΜ ἨΕΙΝΕΜΑΝΝ, 2ι ΒΕΘΕΟΒΏΌ 571ΤύὟν.Ὁ, 
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